
Ministerstvo zemědělství České republiky 
 
Č.j.: 2805/2006 - 16000 
 
 
 

Metodický pokyn  
 

pro zveřejňování informací o plánování v oblasti vod na Portálu veřejné správy 
 
 

Určeno: odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí  
 odboru vodohospodářské politiky 

státním podnikům Povodí 

K využití: krajským úřadům 
 
 

Ministerstvo zemědělství vydává po projednání s Ministerstvem informatiky tento 
metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při zveřejňování informací podle ustanovení 
§ 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 6, 8, 10, 12 a 14 vyhlášky 
č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod (dále jen „vyhláška“), v elektronické podobě 
prostřednictvím Portálu veřejné správy. 

 

Čl. 1 
Způsob zveřejnění 

1. Informace podle § 6 a § 8 vyhlášky na Portálu veřejné správy zveřejňuje Ministerstvo 
zemědělství. 

2. Informace podle § 10, § 12 a § 14 vyhlášky na Portálu veřejné správy zveřejňuje příslušný 
státní podnik Povodí prostřednictvím Ministerstva zemědělství. 

3. Informace podle vyhlášky zveřejňované na Portálu veřejné správy se zveřejňují v podobě 
samostatného článku na internetové stránce s vlastní jedinečnou adresou URL (dále jen 
„článek“). 

4. Jednotlivé články jsou přístupné prostřednictvím Portálu veřejné správy formou 
hypertextového odkazu s krátkou anotací v sekci Povinně zveřejňované informace 
a dále v sekci Zemědělství. 

5. Články s informacemi podle § 6 a § 8 vyhlášky budou fyzicky umístěny na serveru 
Ministerstva zemědělství nebo jím zajištěných serverech a to včetně příslušných 
zveřejňovaných dokumentů. 

6. Články s informacemi podle § 10, § 12 a § 14 vyhlášky budou fyzicky umístěny 
na serverech zajištěných příslušnými státními podniky Povodí a to včetně příslušných 
zveřejňovaných dokumentů. 
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Čl. 2 
Obsah článku 

1. Článek musí být vytvořen podle Pravidel pro tvorbu přístupného webu zveřejněných 
na internetových stránkách Ministerstva informatiky. 

2. V článku se uvedou základní informace o zveřejňovaném dokumentu tj. zejména název 
dokumentu včetně legislativního zmocnění, podle kterého je dokument zveřejňován, 
informace o možnosti nahlédnutí do dokumentu v listinné podobě a odkaz pro stažení 
(download) zveřejňovaného dokumentu. 

3. Zveřejňovaný dokument musí být v běžně užívaných, nejlépe standardizovaných, 
formátech s ohledem na platformní nezávislost např. ve formátu PDF. Dokument může 
být rozdělen do více částí (např. z důvodů celkové velikosti dokumentu), na každou 
takovou část bude uveden samostatný odkaz pro stažení. Součástí článku bude i odkaz na 
stažení nelicencované aplikace či nástroje umožňujícího prohlížet či pracovat s formátem 
ve kterém je dokument uložen. 

4. Zveřejňovaný dokument může být zpřístupněn též formou webové stránky či presentace, 
musí však být zachována možnost stažení dokumentu pro off-line práci. Pokud 
je dokument zveřejněn formou webové stránky či presentace musí též splňovat Pravidla 
pro tvorbu přístupného webu zveřejněná na stránkách Ministerstva informatiky. 

5. Pokud je možno podávat ke zveřejněnému dokumentu připomínky, uvede se v článku 
elektronická i písemná adresa pro podávání připomínek a poslední datum pro podání 
připomínek. Poslední datum pro podání připomínek je možno do článku doplnit 
dodatečně, nejpozději však 5 dnů po zveřejnění dokumentu v souladu s vyhláškou, 
tj. nejpozději 5 dnů ode dne kdy byl dokument vystaven k nahlédnutí zároveň na všech 
krajských úřadech a státních podnicích Povodí, jejichž územní působnosti se týká 
a zároveň na portálu veřejné správy. 

6. V článku budou uvedeny veškeré náležitosti pro podávání elektronických i písemných 
připomínek. Pro podávání připomínek elektronickou formou bude zřízena jedinečná  
e-mailová adresa. Veškeré e-maily zaslané na zveřejněnou e-mailovou adresu budou 
evidovány pro potřeby vyhodnocení připomínek v souladu s příslušnými ustanoveními 
vyhlášky. 

 

Čl. 3 
Postup zveřejnění na portálu veřejné správy 

1. Příslušný státní podnik Povodí předá odboru vodohospodářské politiky Ministerstva 
zemědělství následující údaje: 

a. název zveřejňovaného dokumentu, 

b. legislativní zmocnění ke zveřejnění dokumentu, 

c. požadovaný termín zveřejnění, 

d. seznam všech krajských úřadů, které jsou spolupořizovateli dokumentu, 

e. URL adresu webové stránky s článkem. 
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2. Údaje podle odst. 1 se předávají v elektronické podobě na datovém nosiči nebo 
elektronickou poštou na adresu ansorge@mze.cz a zároveň na adresu vinsova@mze.cz, 
a to nejméně 5 pracovních dní před požadovaným termínem zveřejnění. 

3. Odbor vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství ve spolupráci s odborem státní 
správy a správy povodí Ministerstva zemědělství zajistí zveřejnění požadovaných 
informací na stránkách Ministerstva zemědělství v podsekci Informace podle 
vyhlášky č. 142/2005 Sb.  
(http://www.mze.cz/default.asp?ids=2468&ch=79&typ=2&val=2468) v požadovaném dni 
zveřejnění v 00:00 hodin. 

4. Odbor vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství zajistí předání potřebných 
informací redakci Portálu veřejné správy Ministerstva informatiky ke zveřejnění v sekci 
Povinně zveřejňované informace nejméně 2 pracovní dny před požadovaným 
dnem zveřejnění. 

 

Čl. 4 
Struktura informací v sekci  

Povinně zveřejňované informace 

1. Sekce Povinně zveřejňované informace je dostupná na URL adrese : 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/695/place 

2. Informace zveřejňované v sekci Povinně zveřejňované informace mají formu 
krátkého textu se základní anotací a hypertextovým odkazem na článek, podle 
následujícího vzoru: 
Povodí………, státní podnik/s.p., jako pořizovatel Plánu oblasti povodí ………, 
ve spolupráci s Krajským úřadem………, Krajským úřadem ………, a ve spolupráci 
s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod ……… vodního zákona 
a v souladu s ustanovením § ……… odst. ……… vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování 
v oblasti vod, se zpřístupňuje ……… k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici 
na adrese……… . 

 

Čl. 5 
Struktura informací v sekci  

Zemědělství 

1. Sekce Zemědělství je dostupná na URL adrese : 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/716?kam=stranka&kod=zemedelstvi 

2. V rámci časti Voda jsou Ministerstvem informatiky zřízeny dva hypertextové odkazy 
na internetové stránky Ministerstva zemědělství (www.mze.cz): 

a. Plánování v oblasti vod 
cíl: http://www.mze.cz/default.asp?ids=1148&ch=79&typ=2&val=1148 

b. Informace podle vyhlášky č. 142/2005 Sb. 
cíl: http://www.mze.cz/default.asp?ids=2468&ch=79&typ=2&val=2468 
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3. Na internetových stránkách Ministerstva zemědělství je zřízena v sekci Vodní 
hospodářství – Plánování v oblasti vod samostatná podsekce Informace podle 
vyhlášky č. 142/2005 Sb. s rozcestníkem na jednotlivé články. Součástí 
rozcestníku je nadpis, který slouží jako hypertextový odkaz a krátký popis článku 
obsahující specifikaci článku a legislativní zmocnění ve vyhlášce. Příklad:  

Nadpis: Časový plán a program prací pro zpracování plánů oblastí povodí … 

Popis:  Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, na Portálu veřejné správy 

4. URL adresa podsekce Informace podle vyhlášky č. 142/2005 Sb. je: 
http://www.mze.cz/default.asp?ids=2468&ch=79&typ=2&val=2468) 

 

Čl. 6 
Ustanovení závěrečná 

1. Metodický pokyn nabývá účinnosti jeho zveřejněním ve Věstníku Ministerstva 
zemědělství nebo na jeho internetových stránkách. 

2. Povinnosti zveřejňování informací v listinné podobě nejsou tímto metodickým pokynem 
dotčeny. 

 

 

 

V Praze dne 30. ledna 2006  

 

 
 Ing. Karel Mach v. r. 

náměstek ministra 
 

 


