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Organizace vodního hospodářství
Sdílené kompetence

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo obrany

Správa vodních toků

5 státních podniků Povodí
Zemědělská vodohospodářská správa
Lesy ČR, státní podnik

Vodohospodářské služby privátní sféra
Legislativa

Vodní zákon (č.254/2001 Sb.)
Zákon o vodovodech a kanalizacích (č.274/2001 Sb.)

Vodohospodářská politika

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR

2000

Koncepce vodohospodářské politiky MZe pro období
po vstupu do EU na léta 2004 až 2010

2004

Státní politika životního prostředí ČR

2004

Plán hlavních povodí České republiky

2007

Plány oblastí povodí (8 oblastí povodí)

2009

Plán hlavních povodí České republiky
Labe, Odra, Morava vč. povodí přítoků Dunaje
• stanoví dlouhodobou strategii státní politiky v oblasti vod a hlavní rámec jejího
zaměření pro šestileté období 2007 – 2012 (rámcové cíle, programy opatření)
pro harmonizaci veřejných zájmů
- ochrany vod jako složky ŽP (environmentální cíle dle směrnice 2000/60/ES)
- ochrany před povodněmi, suchem a vodní erozí
- vodohospodářských služeb (zásobování pitnou vodou) z hlediska
udržitelného užívání vodních zdrojů
• pořizuje MZe ve spolupráci s MŽP, dotčenými ústředními správními úřady
a krajskými úřady
• po schválení bude závazným podkladem pro plány oblastí povodí
• plnění se bude prověřovat a aktualizovat každých 6 let

Plán hlavních povodí České republiky

Ochrana před negativními důsledky sucha
Postupně se připravit a přizpůsobit předpokládaným změnám klimatu
vhodnými adaptačními opatřeními
• realizovat adaptační opatření podle Národního programu na zmírnění
dopadů změny klimatu v ČR,
• zapojit ostatní sektory hospodářství a kraje do dlouhodobých prognóz
nároků na vodu při adaptaci na předpokládané změny klimatu,
• připravit a realizovat opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny,
• uplatňovat v generelech odvodnění urbanizovaných území koncepci
nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování, vsakování
i přímé využívání,
• zajistit obnovu funkcí stávajících vodních nádrží odstraněním sedimentů,
• vytvořit vhodné programy výzkumu a vývoje,
• chránit potenciální zdroje vody,
• věnovat soustavnou pozornost informování a osvětě veřejnosti
o důsledcích změny klimatu pro vodní režim v ČR.
Realizovat adaptační opatření má smysl i bez vazby na změny klimatu

Plán hlavních povodí České republiky

Ochrana potenciálních zdrojů vody
Závěry studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
k roku 2050 při pesimistickém scénáři:
• pokles celkového odtoku na úroveň 57-86 % vůči nezměněnému klimatu
• sezónní rozkolísanost - odtok v průběhu jarních, letních a podzimních měsíců
klesne o 30-40 % , odtok v zimních měsících stoupne
(častější tání a déšť místo sněhu)
• minima odtoku klesají v některém měsíci pod polovinu původní hodnoty
• v povodí Labe objem potřebný pro kompenzaci poklesu odtoku:
6584 mil. m3; objem všech hodnocených nádrží: 3540 mil. m3
Lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod
• územní ochrana není plánem výstavby přehrad
• cílem ochrany lokalit je zabránit znehodnocení těch nenahraditelných
a unikátních přírodních podmínek, které umožňují zřízení akumulace
povrchových vod (obecně pro jakékoliv vodohospodářské využití) podle potřeb
budoucích generací v případě nepříznivého vývoje změny klimatu po přednostní
realizaci ostatních adaptačních opatření

Plány oblastí povodí
8 oblastí povodí
5 pořizovatelů s.p. Povodí

Platnost povolení k odběrům a vypouštění vod
podle úpravy ve vodním zákoně č. 254/2001 Sb.
Základní informační zdroje
www.mze.cz

(Vodní hospodářství – Aktuální informace –
Manuál pro vodoprávní úřady)

www.zanikpovoleni.cz

společné internetové stránky MZe a MŽP

tel. 800 101 197

bezplatná infolinka Ministerstva zemědělství

NETÝKÁ SE
• Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání zahrady
ze studny), jejichž studna byla vybudována do roku 1955.·
• Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna byla
vybudována po roce 1955 a povolení k odběru obdrželi, popř. mohou doložit
jeho vydání.

Platnost povolení k odběrům a vypouštění vod
Manuál pro vodoprávní úřady
Postup vodoprávních úřadů při vyřizování podání a dotazů
v návaznosti na mediální kampaň k zániku vybraných povolení k
odběru povrchových a podzemních vod
• Podrobný popis – důvody, cílová skupina, přelomová data 1.1.1955
a 31.12.2001
• Možnosti řešení v případě zániku povolení
• Příslušnost vodoprávních úřadů
• Význam povoleného odběru podzemní vody
• Studny jednotlivých fyzických osob (domácností) bez povolení
• Problematické okruhy
• Často kladené dotazy a odpovědi na ně
• Přílohy – formuláře žádostí, výklady vodního zákona, pasport stavby studny

Platnost povolení k odběrům a vypouštění vod
podle úpravy ve vodním zákoně č. 254/2001 Sb.
Platnost povolení, která nabyla právní moci do 31.12.2001 (tj. vydaná podle
dříve platných zákonů z roku 1955 a 1973 zaniká k 1.1.2008 pro:
• odběry povrchových a podzemních vod
• vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Je možno požádat o prodloužení (podle § 9 odst. 5) do 1.7.2007
nebo kdykoli o nové povolení
Zánik povolení se nevztahuje na:
• rozhodnutí vydaná po 1.1.2002 (= účinnost vodního zákona)
• rozhodnutí s právní mocí po 1.1.2002
• odběry podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou
• sekundární uživatele vody (voda = zboží)

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud fyzická osoba k odběru
pro vlastní potřebu nevyužívá zvláštního technického zařízení
Odběr podzemní vody ze studny
– vodní dílo – stavební povolení a kolaudace
– povolení k odběru podzemní vody
Odběr ze studny vybudované do 1.1.1955 – je povolen ze zákona (i když není
„povolení na papíře“)
- povolení končí k 1.1.2008 pro obce, firmy, podnikatele
- platí i nadále pro občany k individuálnímu zásobování domácnosti
pitnou vodou
Odběr ze studny vybudované po 1.1.1955 do 31.12.2001 – má mít povolení
(„na papíře“) podle zákonů z roku 1955 a 1973 vč. povolení stavby a kolaudace
- povolení končí k 1.1.2008 pro obce, firmy, podnikatele
- platí i nadále pro občany k individuálnímu zásobování domácnosti
pitnou vodou

Oblast vodovodů a kanalizací
Dotace z Fondu soudržnosti (Kohesní fond)
gesce Ministerstvo životního prostředí
V období 2004−2006 pro prioritní oblast – Zajištění množství a jakosti vod
přiděleno na 24 projektů celkem 333,5 mil. €

Pro období 2007−2013 v rámci Operačního programu životního prostředí
prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní 2 003 mil. €. pro 3 oblastí podpory:
1.1 - Snížení znečištění vod (splnění směrnic EU, závazky z Přístupových
dohod – výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV)
1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody (výstavba, rekonstrukce a intenzifikace
úpraven vody a vodovodů)
1.3 - Omezování rizika povodní

Oblast vodovodů a kanalizací
Dotace ze státního rozpočtu
gesce Ministerstvo zemědělství
Dotační program Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 1031/2006-16300 pro
poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 229 310
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací v úplném znění, včetně
příloh jsou na internetu www.mze.cz

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

Rybníky – odbahnění

Dotazy
Doporučuji navštívit internetové stránky

www.mze.cz
www.zanikpovoleni.cz
(infolinka 800 101 197)
a vodohospodářského informačního portálu

www.voda.mze.cz
www.voda.env.cz

