
STATUT 

KOMISE PRO PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD  

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Komise pro plánování v oblasti vod (dále jen „Komise“) je stálým poradním orgánem 
úřadů veřejné správy a dalších institucí pro koordinaci procesu plánování podle 
ustanovení hlavy IV. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní záklon), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Komise byla zřízena rozhodnutím vrchního ředitele sekce vodního hospodářství 
Ministerstva zemědělství.  

3. Komise se při své činnosti řídí tímto statutem.  
 

Článek 2 
Působnost 

1. Komise napomáhá orgánům veřejné správy a institucím při plnění úkolů vyplývajících 
z právních předpisů pro plánování v oblasti vod. 

2. Komise projednává a doporučuje ke schválení dokumenty a metodiky, které jsou 
využívány pro proces plánování v oblasti vod. 

3. Komise napomáhá při konzultacích jednotlivých etap zpracování plánů oblastí povodí 
s dotčenými správci povodí, krajskými úřady v rámci hlavních povodí České republiky. 

4. Komise napomáhá při konzultacích jednotlivých etap zpracování Plánu hlavních povodí 
České republiky s dotčenými správci povodí, krajskými úřady a odbornými institucemi. 

5. Komise napomáhá Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí 
při koordinaci a zajišťování požadavků vyplývajících z mezinárodních závazků České 
republiky při plánování v oblasti vod. 

6. Komise napomáhá Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí 
při implementaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec 
pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen RS). 

 
 

Článek 3 
Složení Komise 

1. Komisi tvoří předseda, místopředseda, tajemník a další členové. 
2. Komise se skládá ze zástupců a představitelů  

a) ústředních vodoprávních úřadů, 
b) ústředního správního úřadu pro územní plánování, 
c) ministerstva vnitra, 
d) správců povodí, 
e) krajských úřadů, 
f) významných správců drobných vodních toků, 
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g) významných vodohospodářských institucí z oblasti výzkumu a vývoje, 
h) významných uživatelů vod, 
i) nestátních organizací. 

3. Předsedu, místopředsedu a členy Komise jmenuje vrchní ředitel sekce vodního 
hospodářství Ministerstva zemědělství na základě návrhu vysílající organizace. 

4. Délka funkčního období členů Komise není stanovena. 

5. Členství v Komisi končí odvoláním příslušného zástupce na základě návrhu vysílající 
organizace. 

 
 

Článek 4 
Předseda Komise 

1. Předseda Komise svolává zasedání Komise. Zasedání Komise se konají podle potřeby, 
nejméně však čtyřikrát do roka.  

2. Předseda Komise dále zejména  
a) řídí zasedání Komise,  
b) podepisuje záznamy o průběhu jednání Komise, 
c) předkládá členům Komise k projednání návrhy materiálů připravených Návrhovou 

skupinou Komise,  
d) rozhoduje o tom, zda na zasedání Komise budou pozváni hosté. 

3. Po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu Komise a řídí její zasedání místopředseda 
Komise.  

 

Článek 5 
Členové Komise 

1. Členové Komise jsou povinni účastnit se zasedání Komise a schůzí či jednání pracovních 
skupin, do kterých jsou jmenováni (dále jen jednání „Komise“).  

2. Členové Komise mají právo předkládat Komisi návrhy a podílet se na jejich projednávání. 
Mají právo účastnit se jakéhokoli jednání pracovních skupin Komise s výjimkou jednání 
Návrhové skupiny Komise, pokud nejsou přizváni.  

3. Pokud se člen Komise nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit se předem 
předsedovi Komise (prostřednictvím tajemníka Komise).  

4. V případě nemoci nebo jiných důvodů zvláště hodných zřetele může člen vyslat  
na jednání Komise jiného zaměstnance téhož úřadu nebo organizace (dále jen „zástupce“). 
Zástupce se musí nejpozději před započetím jednání Komise prokázat písemným 
zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Komise. 

 

Článek 6 
Pracovní skupiny 

1. Komise může podle potřeby zřizovat dočasné pracovní skupiny. Pracovní skupiny nemají 
vlastní statut.  
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2. Pracovní skupiny zřizuje a ruší předseda Komise, zpravidla na návrh členů Komise. 
Předsedou (vedoucím) pracovní skupiny může být jen člen Komise. K práci v pracovní 
skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci. 

3. Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Komise, zejména 
připravují podklady pro zasedání Komise.  

 

Článek 7 
Návrhová skupina 

1. Návrhová skupina Komise je pracovním orgánem Komise. 
2. V rámci činnosti Návrhová skupina Komise zejména  

a) předjednává materiály předkládané Komisi,  
b) zpracovává odborné podklady pro jednání Komise, 
c) navrhuje doporučení Komisi. 

3. Členy Návrhové skupiny jmenuje a odvolává předseda Komise na základě návrhu 
Komise. 

4. Dle projednávaných témat, a na základě návrhu některého z členů Komise, mohou být 
na jednání Návrhové skupiny přizváni další členové Komise či experti. O přizvání členů 
Komise nebo expertů na jednání Návrhové skupiny rozhoduje předseda Komise 
po dohodě s ostatními členy. Důvod zamítnutí musí být uveden v záznamu z jednání. 

5. Z jednání Návrhové skupiny se pořizuje záznam z jednání.  

 

Článek 9 
Tajemník Komise 

1. Podmínky k jednání Komise a Návrhové skupiny zabezpečuje Tajemník Komise ve 
spolupráci s odborem vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství.  

2. Tajemníka Komise jmenuje předseda Komise. 

3. Tajemník Komise zejména  
a) administrativně a organizačně zabezpečuje svolání a jednání Komise a Návrhové 

skupiny,  
b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Komise a Návrhové skupiny,  
c) rozesílá podklady pro jednání Komise a Návrhové skupiny na základě pokynů 

předsedy nebo místopředsedy Komise, 
d) zajišťuje zpracování záznamu z jednání Komise a Návrhové skupiny a jeho rozeslání 

všem členům Komise či Návrhové skupiny, přizvaným expertům a hostům. 
 

Článek 10 
Náklady na činnost 

1. Náklady na činnost Komise jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva zemědělství s výjimkou 
uvedenou v odstavci 2. Jednání Komise, Návrhové skupiny i jejích pracovních skupin  
se konají zpravidla v zařízeních tohoto úřadu. 
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2. Pokud se jednání Komise nebo jejích pracovních skupin konají v zařízeních jiného 
státního úřadu než Ministerstva zemědělství, v zařízeních samosprávního úřadu,  
nebo v zařízeních organizací založených či zřízených státem, jsou náklady na tato jednání 
hrazena pořádajícím úřadem nebo organizací. 

3. Členové Komise, Návrhové skupiny a pracovních skupin nemají nárok na odměnu  
za výkon funkce.  

4. Náklady na činnost člena v Komisi, Návrhové skupině nebo pracovní skupině nese 
vysílající organizace. 

5. Na návrh předsedy nebo místopředsedy Komise může být přiznána náhrada cestovních 
výdajů nebo odměna za vykonanou práci expertovi, který s Komisí spolupracuje.  

 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství www.mze.cz. 

2. Změny a doplňky Statutu musí být projednány Komisí a podléhají schválení vrchním 
ředitelem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 15. prosince 2003 
 

 
                                                                           __________________________________ 

 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. 
 vrchní ředitel sekce vodního hospodářství 
 Ministerstvo zemědělství 
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