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Povode ň v červnu 2013

Škody v působnosti MZe 3 281 mil. Kč - pro jejich zmírnění
podle UV 548/2013 posíleny výdaje kap. MZe v roce 2013 a v dalších
letech na odstraňování a kompenzace povodňových škod
• na státním vh. majetku v programu 129 270 Odstraňování následků povodní

na státním vodohospodářském majetku II - podprogram 129 272 Odstranění
následků povodní roku 2013  - 1 550 mil. Kč (70 % škod)

• na zemědělském majetku do výše 735 mil. Kč, z toho do výše 50 mil. Kč na 
rybách (žádosti na AZV  7. - 25. 10 2013 na kompenzace za škody) rybách (žádosti na AZV  7. - 25. 10 2013 na kompenzace za škody) 

• na lesním majetku do výše 28 mil. Kč (škody na majetku LČR 95 mil. Kč
hradí z vl. zdrojů) 

Škody na vodovodech a kanalizacích pro ve ř. pot řebu - 233 mil. Kč
• program Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře

vodovodů a kanalizací (129 140) – podprogram 129 144 Podpora
odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013 z kap. MZe

Náhrady za škody v územích ur čených k řízeným rozliv ům povodní
• hradí podle § 68 VZ MZe



Povode ň v červnu 2013

S.p. 
Povodí

Celkem 
staveb

Dotčeno Splnily Jen do 
návrh. 
parametrů

Částečně  -
problémy

Nedokon-
čeno

Labe 57 28 21 3 1 3

Vltava 49 42 34 1 2 5

Ohře 27 24 24

Funkce staveb na ochranu před povodněmi v červnu 2013 

Ohře 27 24 24

Celkem 133 94 79 4 3 8

Projekt Vyhodnocení povodně v červnu 2013
• úkol MŽP podle us. vlády z 3. 7. 2013 č. 533
• předběžná zpráva do 30.11.2013
• závěrečná zpráva s návrhem opatření do 30.6.2014



Povode ň v červnu 2013
PPO Bohušovice nad Ohří



Povode ň v červnu 2013
PPO na Q100 na Labi - Lovosicko  (obec Píšťany)



Povode ň v červnu 2013

Návrhy  hlavních zásad Ministerstva zemědělství
na zkvalitnění protipovodňové ochrany
a pro omezování následků povodní 

• Posílit retenční funkce vodních nádrží revizí manipulačních řádů 
vodních děl

• Rozšiřovat monitorování průtoků a instalaci varovných systémů• Rozšiřovat monitorování průtoků a instalaci varovných systémů
na drobných vodních tocích

• Vymezovat stavby protipovodňových opatření v příslušné územně 
plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné stavby pro zajištění 
jejich realizace

• Detailně prověřit možnosti protipovodňových opatření v dílčích 
povodích v procesu plánování v oblasti vod



Preventivní protipovod ňová opat ření

v působnosti MZe

Program podpora prevence před povodněmi II (2007-2014)

• Program prodloužen o 1 rok do konce roku 2014 
(schváleno usnesením vlády ze dne 4. září 2013 č. 682)

• Kontrolní akce NKÚ č. 12/27 Peněžní prostředky určené na programy 
prevence před povodněmi (11/2012 – 5/2013) 

Program podpora prevence před povodněmi III (2014-2020)
• 2013-2015  podpora projektové dokumentace

• od roku 2014 podpora PPO s retencí a PPO podél vodních toků

• rozsah cca 4,5 mld. Kč



Vodní zákon a provád ěcí předpisy

Novely vodního zákona uveřejněné ve Sbírce zákonů

• Zákon č. 501/2012 Sb., kterým se m ění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpo čtových pravidlech a n ěkteré další zákony

Část třetí – Změna vodního zákona (zrušuje se odst. 3 v § 102) 
Závazná pravidla pro poskytování finančních prostředků nebudou přílohou
zákona o státním rozpočtu (od roku 2014 je bude vydávat přímo MZe)

• Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se m ění zákon o vodovodech
a kanalizacích
Část druhá – Změna vodního zákona
- v § 9 odst. 8 (úprava ve věci „krmení ryb“)
- v § 15 odst. 3 (doplnění pro vodárenské stavby povinnost předložení

povolení k jejich provozování se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu)
- v § 39 doplnění odst. 13 (vyloučení výjimky k přikrmování ryb)
- Přechodné ustanovení (vyloučení podmínky k přikrmování ryb v povolení
s účinností zákona - od 1.1.2014



Vodní zákon a provád ěcí předpisy

Novely vodního zákona uveřejněné ve Sbírce zákonů

• Zákon č. 303/3013 Sb., kterým se m ění některé zákony
v souvislosti s p řijetím rekodifikace soukromého práva

Část čtyřicátá šestá - Změna vodního zákona – účinnost od 1.1.2014 
- nový § 59a Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla

(strpět VD za náhradu)
- Přechodné ustanovení – nedojde-li k dohodě do 1.1.2016 rozhodne na- Přechodné ustanovení – nedojde-li k dohodě do 1.1.2016 rozhodne na

návrh jedné ze stran soud
Střet rozdílného pojetí soukromého a veřejného práva - možné problémy ohledně
vlastnictví vodních děl, pořízených na cizích pozemcích, kdy u těchto vodních děl
není jednoznačné, zda jsou samostatnou věcí (stavbou na pozemku) anebo jsou
součástí pozemku. 

Snaha prohlásit změnou vodního zákona, že všechna vodní díla nejsou součástí
pozemku nebyla Ministerstvem spravedlnosti ani PS PČR akceptována. 
Podle tvůrců NOZ tento stav nastává i při současném OZ.



Vodní zákon a provád ěcí předpisy

Novely vodního zákona připravované

• Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů – ST 1036

- kompletní revize reaguje na potřeby praxe a rozvoj rekreační plavby

- změny v provozování přístavů

- úprava pravidel plavebního provozu

- úprava provádění technických prohlídek malých rekreačních plavidel
a plovoucích zařízení

- v Části druhé Změna vodního zákona (úpravy § 117 Porušení povinností
při užívání povrchových vod k plavbě a § 125l)

Projednávání ST bylo ukončeno k koncem volebního období PS PČR



Vodní zákon a provád ěcí předpisy

Novely vodního zákona připravované

• Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách
(chemický zákon)  a další zákony vč. změny vodního zákona
– ST 1110

v Části třetí – Změna vodního zákona (zrušení § 39 odst. 10 z důvodu
duplicity s předpisem EU – ve věci zákazu uvádění na trh a prodeje pracíchduplicity s předpisem EU – ve věci zákazu uvádění na trh a prodeje pracích
prášků s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmotnostních)

Projednávání ST bylo ukončeno k koncem volebního období PS PČR



Vodní zákon a provád ěcí předpisy

Novely vodního zákona připravované

• Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti 
Ministerstva životního prostředí v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

MŽP navrhlo změnu vodního zákona v souvislosti s přijetím zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
• § 92 odst. 5 - zavádí se výjimka z práva na náhradu za odebrané vzorky
• §§ 110 - 112 terminologické úpravy• §§ 110 - 112 terminologické úpravy
• § 114 - zrušuje se úprava oprávnění osob vykonávajících vodoprávní dozor 

a vrchní vodoprávní dozor (nově tato oprávnění vyplývají z kontrolního řádu)
• § 114a  - zrušuje se skutková podstata správního pořádkového deliktu. Nově 

bude nesplnění povinností postižitelné jako přestupek podle § 15 kontrolního 
řádu nebo jako správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby podle 
§ 16 kontrolního řádu

Návrh zákona prošel MPŘ, projednáním v LRV, ale již nebyl ve vládě
projednán v souvislosti s ukončenímvolebního období PS PČR



Vodní zákon a provád ěcí předpisy

Novely zákonů, které mají dopad na VH

• Zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., 
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodnía zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

- řeší odkladný účinek soudního sporu (zrušen, je-li podána žaloba jen proti
výši náhrady)

- úprava § 10 Náklady při vyvlastňování (cena podle odhadu podle původního
stavu a užití) 

- účinnost od 1.3.2013



Vodní zákon a provád ěcí předpisy

Prováděcí předpisy publikované ve Sbírce zákonů

• Vyhláška č. 252/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 391/2004 Sb., 
o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod 
a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 
do informačních systémů veřejné správy 

Prováděcí předpisy připravované v gesci MZeProváděcí předpisy připravované v gesci MZe

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní 
evidenci

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí 
a o plánech pro zvládání povodňových rizik 

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní 
bilance, způsobu jejího sestavování a o údajích pro vodní bilanci



Vodní zákon a provád ěcí předpisy

Prováděcí předpisy připravované v gesci MŽP

• Vyhláška k rybni čnímu hospoda ření a kategorizaci rybník ů 
(podle zmocnění v § 39 odst. 8)

• Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnota, zp ůsob a kriteria 
stanovení minimálního z ůstatkového pr ůtoku
(podle zmocnění v § 36 odst. 3)(podle zmocnění v § 36 odst. 3)

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu 
a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

• Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se 
stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení 
a změny ochranných pásem vodních zdrojů



Plánování v oblasti vod – 2. cyklus
Národní plány povodí Labe/Odry/Dunaje
• pořizovatel MZe a MŽP (termín – 22.12.2015)
• dohoda o zajištění veřejné zakázky (VZ) – objednatel MZe, 

posouzení SEA objednatel MŽP
• vybrán zhotovitel VZ  Podklady a návrhy NPP Labe/Odry/Dunaje  

(Sdružení VRV a.s. a DHI a.s.) 
• zveřejněn Předběžný přehled významných problémů nakládání 

s vodami (15.8.2013 – 15.2.2014)s vodami (15.8.2013 – 15.2.2014)

Plány 10 dílčích povodí
• pořizovatelé správci povodí (s.p. Povodí) – spolupráce KÚ a ÚVÚ

Národní plány pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Labe/Odry/Dunaje
• pořizovatel MŽP a MZe (podle dohody zajišťuje MŽP prostřednictvím
ČHMÚ)

• Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (22.12.2013)



Informace o pr ůplavním spojení D-O-L

Historie
• vodocestný zákon 1901, před a po 2. světové válce 

Současnost
• PÚR 2008 – územní ochrana us.vl.368/2010
• aktualizace TEN-T v r. 2011 vyškrtnutí ze sítě
• komplexní studie do konce roku 2014• komplexní studie do konce roku 2014
• Dopravní politika 2014-2012 s výhledem 2050 (us.vl.449/2013)

příprava – hodnocení SEA 2015, nový návrh územní ochrany 2016 
• podpora prezidenta Zemana, podpora Rady Asociace krajů ČR
• diskuse o potřebnosti a efektivitě (záměr Slovenska D-O-V)

Vztah k MZe
• rozvoj VC v působnosti MD; MZe podporuje územní hájení trasy
• protipovodňová opatření a D-O-L



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Ing. Miroslav Král, CSc. 

Ministerstvo zemědělství

ředitel odboru vodohospodářské politiky

a protipovodňových opatření

tel. 221 812 449
miroslav. kral@mze.cz


