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ISVS – VODA II. etapa

• navazuje na I. etapu (2005 – 2009);

• záměr projektu schválen v poradě ministra;

• navržená doba realizace II. etapy projektu - 2011 – 2015;

• obsah:

• projektové úlohy - 21 vodního zákona;

• vodoprávní evidence;

• odhad nákladů – 45 mil. Kč.



Vodoprávní evidence

• nové ustanovení 19 v novele vodního zákona;

• novela vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci – aktuální 

stav;

• do účinnosti novely vyhlášky platí aktuální znění vyhlášky č. 7/2003 

Sb. – povinnost pro vodoprávní úřady;

• průběžný aktualizovaný přehled plnění vodoprávní evidence dle 

jednotlivých vodoprávních úřadů (10/2010).



Centrální evidence vodních toků 

CEVT10

• poprvé v historii vodního hospodářství ČR – aktuální přehled 

správcovství vodních toků v měřítku 1:10 000;

• spuštěna testovací verze na Vodohospodářském informačním portálu 

– www.voda.gov.cz – záložka „evidence ISVS“;

• průběžná aktualizace správců vodních toků – státem garantovanou 

vrstvu bude možné připojit i jako službu do navazujících 

informačních systémů (10/2010);

• související aktualizace mapových podkladů v eVPE 4.1 – na 

internetu MZe (10/2010). 



Aplikace „Stavy a průtoky“

• v současné době probíhá aktualizace aplikace – nová verze 10/2010;

• nové funkcionality: 

• aktuální N-letost;

• 3 největší zaznamenané povodně (u každého profilu);

• podkategorie III. SPA – extrémní ohrožení.









Různé

• Modrá zpráva 2009

• pravidelné zasílání rozsudků soudu (krajské úřady);

• IV. Q 2010 – školení zástupců MZe s pracovníky vodoprávních 

úřadů – možnost celodenního školení 

(možná témata zasílejte do 15.10. 2010 na adresu 

alena.binhackova@mze.cz).



Děkuji za pozornost

Ing. Daniel Pokorný

ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí

Ministerstvo zemědělství

tel. 221 812 567

daniel.pokorny@mze.cz


