
 
 

I n g .  K a r e l  M A C H  
náměstek ministra zemědělství 

České republiky 
 
 

 V Praze dne 9. února 2004 
 Č.j.: 912/2004-7000 

 
 
 
 

PŘ ÍKAZ 
náměstka ministra pro zemědělskou výrobu 

 
č. 1/2004 

 
 

Změna: příkaz č. 1/2005 ze dne 1. srpna 2005 (č.j.: 27112/2005-16000) 
 
Určeno:  vrchnímu řediteli úseku vodního hospodářství, 
 ředitelům odborů úseku vodního hospodářství. 
Na vědomí: generálním ředitelům státních podniků Povodí a Zemědělské 

vodohospodářské správy, 
  řediteli odboru legislativního a právního, 
 vedoucím odborů zemědělství a životního prostředí krajských úřadů,  

 předsedům Svazu vodního hospodářství a Sdružení odboru vodovodů 
a kanalizací. 

 
 

I. 
Ustavení výkladových komisí 

 
K zabezpečení plného dodržování zákonných předpisů ve vodním hospodářství 

v působnosti úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství České republiky, zejména 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a zákona 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 dále v souladu s ustanovením § 24 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů; dále pak 
pro zabezpečení jednotného postupu vodoprávních úřadů krajů, zejména ve smyslu 
ustanovení § 92 zákona č. 129/200 Sb., o krajích a v souladu s ustanoveními zákona 
č. 320/ 2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,  u s t a v u j i  výkladové komise pro:  
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a související právní předpisy, 
 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, 



jako poradní orgány úseku vodního hospodářství pro výklad předpisů vodního práva 
v působnosti Ministerstva zemědělství. 
 

II. 
Obsah činnosti výkladových komisí a činnosti související 

 
1. Předmět činnosti komisí 
 
 Výkladové komise posuzují podněty a návrhy na výklad zákonů a souvisejících 
předpisů dle čl. I vzešlých z legislativní činnosti Ministerstva zemědělství – úseku vodního 
hospodářství a doporučují jejich znění. 
 
2. Členství v komisích 
 
 Členy výkladových komisí (v počtu 5 – 15 členů) jmenuje a odvolává na návrh nebo 
z vlastního podnětu vrchní ředitel úseku vodního hospodářství. Členství je nezastupitelné. 
K jednání komise mohou být přizváni předsedou, popřípadě místopředsedou výkladové 
komise (s vědomím předsedy) další odborníci, a to podle věcného charakteru projednávaného 
podnětu nebo návrhu.  
 
3. Jednání komisí 
 
 Jednání výkladových komisí se řídí jednacím řádem příslušné výkladové komise 
schváleným náměstkem ministra pro zemědělskou výrobu. 
 
4. Předání podkladů 

 
Požadavky na výklad právních předpisů, zpravidla i s návrhem takového výkladu a jeho 

odůvodněním předávají odbory úseku vodního hospodářství či členové příslušné výkladové 
komise pro projednání ve výkladových komisích prostřednictvím jejich tajemníka. 

 
5. Příprava materiálu pro jednání 
 

Odbory úseku vodního hospodářství připravují materiály pro jednání výkladových 
komisí. Shromažďují podklady pro jednání komise, které zahrnují zejména vyhodnocení 
podnětů na výklad právních předpisů, včetně návrhu výkladu a dále doporučení k přizvání 
dalších odborníků na jednání výkladové komise. 
 
6. Odbory úseku vodního hospodářství  
 

a) registrují požadavky na výklad, včetně poskytnutí informace žadateli o jeho 
registraci, předkládají kopii požadavku na výklad tajemníkovi příslušné výkladové 
komise, zpravidla zpracovávají návrh výkladu, který následně předkládají 
prostřednictvím tajemníka k projednání v příslušné výkladové komisi,  

b) zpracovávají odpověď žadateli po obdržení schváleného návrhu výkladu výkladovou 
komisí, 

c) zajišťují informovanost o výkladech předpisů vodního práva úseku vodního 
hospodářství Ministerstva zemědělství prostřednictvím sítě Internet, 
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d) zabezpečují centrální evidenci výkladů předpisů vodního práva úseku vodního 
hospodářství Ministerstva  zemědělství, včetně návrhů výkladů příslušných 
výkladových komisí, a to prostřednictvím tajemníků komisí. 

 
 

III. 
Závaznost výkladů 

 
 Projednané a schválené výklady příslušnou výkladovou komisí nejsou obecně závazné, 
nýbrž mají pouze doporučující charakter a jsou podkladem pro zpracování výkladů předpisů 
vodního práva úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství.  
 
 

IV. 
Zrušovací ustanovení 

 
Dnem účinnosti příkazu se zrušuje příkaz náměstka ministra pro vodní hospodářství 

č. 1/2002, č.j. 10/2002-6000 ze dne 28. února 2002, jednací řád výkladové komise pro zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a související právní předpisy v působnosti Ministerstva zemědělství č.j. 11380/2002-
6030 ze dne 1. března 2002 a 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 č.j. 11381/2002-6030 ze dne 1. března 2002. 

 
 

V. 
Účinnost 

 
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. března 2004. 

 
 
 

 
                                                                                                 náměstek ministra zemědělství 

            pro zemědělskou výrobu 
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