
Č.j.: 712/2004-7000 
 

 
Jednací řád 

Výkladové komise pro zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších  předpisů a související právní předpisy v působnosti Ministerstva zemědělství 
 
 

Preambule: 
 

Na základě příkazu náměstka ministra zemědělství pro zemědělskou výrobu 
č. 1/2004, č.j. 912/2004-7000 ze dne 9. února 2004 byl stanoven tento jednací řád: 

 
Článek I. 

 
Výkladová komise pro zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a související právní předpisy v působnosti 
Ministerstva zemědělství (dále jen „výkladová komise“) posuzuje návrhy výkladů zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů a souvisejících právních předpisů v působnosti Ministerstva zemědělství – úseku 
vodního hospodářství a schvaluje jejich znění. 
 

Článek II. 
 

1. Výkladová komise je složena z pěti až třinácti členů, včetně předsedy, místopředsedy 
a tajemníka výkladové komise. 

2. Členy výkladové komise jmenuje vrchní ředitel úseku vodního hospodářství.  
3. Členství je nezastupitelné. Člen je oprávněn pověřit k jednání výkladové komise svého 

zástupce, který však nemá hlasovací právo. 
4. K jednání výkladové komise mohou být přizvání předsedou, popřípadě místopředsedou  

(s vědomím předsedy) výkladové komise, další odborníci, a to podle věcného charakteru 
projednávaného podnětu nebo návrhu.  

5. Členové výkladové komise mohou být výkladovou komisí pověření úpravou návrhů 
výkladů nebo podkladů pro návrhy výkladů. 

 
Článek III. 

 
1. Jednání výkladové komise svolává předseda nebo z  jeho pověření místopředseda 

na základě podkladů shromážděných v odborech úseku vodního hospodářství Ministerstva 
zemědělství. 

2. Jednání výkladové komise řídí předseda, popřípadě místopředseda nebo i jiný člen, 
kterého zmocní předseda. 

3. Z jednání výkladové komise pořizuje tajemník zápis, který podepisuje předseda. Zápisy 
z jednání výkladové komise jsou uloženy u tajemníka. 

4. Výkladová komise je schopna jednat a usnášet se při účasti nejméně pěti členů. K přijetí 
návrhu, případně doplněného nebo pozměněného návrhu výkladovou komisí, se vyžaduje 
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas toho, 
kdo jednání řídí. 



5. Výkladová komise v případě potřeby předkládá požadavek na projednání vybraných 
záležitostí rozkladové komisi ministra zemědělství prostřednictvím odboru legislativního 
a právního. 

6. Předseda výkladové komise informuje vrchního ředitele úseku vodního hospodářství 
o činnosti komise. 

 
Článek IV. 

 
Návrhy výkladů právních předpisů s odůvodněním předávají odbory úseku vodního 

hospodářství Ministerstva zemědělství pro projednání ve výkladové komisi prostřednictvím 
tajemníka výkladové komise. 
 

Článek V. 
 

Odbory úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství připravují materiály 
pro jednání výkladové komise, včetně doporučení k přizvání dalších odborníků na jednání 
výkladové komise a shromažďují podklady pro jednání výkladové komise. 
 

Článek VI. 
 

Návrhy výkladů projednané a schválené výkladovou komisí podepisuje předseda 
výkladové komise a předává je prostřednictvím tajemníka výkladové komise věcně 
příslušnému odboru úseku vodního hospodářství. V případě, kdy je věcně příslušný odbor 
úseku vodního hospodářství s předloženým návrhem výkladu ztotožněn, zpracovává výklad 
úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a předkládá jej k podpisu vrchnímu 
řediteli úseku vodního hospodářství. Věcně příslušný odbor úseku vodního hospodářství dále 
zpracovává odpověď žadateli a zabezpečuje informovanost o výkladech předpisů vodního 
práva úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství prostřednictvím sítě Internet. 
Není-li věcně příslušný odbor úseku vodního hospodářství s předloženým návrhem výkladu 
zcela ve shodě, nezpracovává výklad úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství 
a pouze zajišťuje odpověď žadateli. 
 

Článek VII. 
 

Jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu. 
 
 
 
V Praze dne 9. února 2004 
 
 
 Ing. Karel Mach, v.r. 
 náměstek ministra zemědělství 

                                                                  pro zemědělskou výrobu 
 
 
 
 
 


