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Ministerstvo zem d lství R
.j. 15194/2002 - 6000
Ministerstvo zem d lství tímto metodickým pokynem upravuje, v návaznosti na § 8,9,10 a 101
zákona . 254/2001 Sb. o vodách a o zm n n kterých zákon (vodní zákon), postup p i stanovení
nezpoplatn ného množství vody odebírané k vyrovnání vláhového deficitu zem d lských plodin
na území eské republiky.
1. Ú el
Ú elem metodického postupu je stanovit postup výpo tu nezpoplatn ného množství vody
k vyrovnání vláhového deficitu a zp sob výpo tu pro zem d lské plodiny, ur it zp sob uplatn ní
vláhového deficitu a definovat vzor žádosti o povolení k nakládání s vodami pro ú ely závlah
zem d lských plodin na území eské republiky.
2. Základní pojmy
- povolení k nakládání s povrchovými
zákona . 254/2001 Sb.,

nebo

podzemními

vodami

–

stanoví

§

8

- m ení množství a jakosti vody – stanoví § 10 zákona 254/2001 Sb.,
- zp sob a etnost m ení množství a jakosti vody – stanoví vyhláška . 20/2002 Sb., Ministerstva
zem d lství,
- m ení množství odebírané povrchové nebo podzemní vody odvozením podle odb ru elektrické
energie stanoví vyhláška . 20/2002 Sb.,
-

celková vláhová pot eba „ Vc“ v m3 /ha jednotlivých zem d lských plodin (informativní sm rné
hodnoty) – stanoví p íloha B, SN 750434 „Pot eba vody pro dopl kovou závlahu“ (dále jen
„ SN“) pro Polabí a jižní Moravu ve vegeta ním období (definice viz l. 3.2.3. SN),
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- závlahová množství „Mz“ v mm p i závlaze post ikem
roce (informativní sm rné hodnoty) - stanoví p íloha A SN,

na

rovin

v pr m rném

- celková pot eba závlahové vody „Oz“ v m3 na zavlažovaných pozemcích – stanoví
l. 3.2.9. SN,
- srážky za vegeta ní období „Sz“ v m3/ha a sou initel využitelnosti srážek – stanoví
a 3.2.5. SN,

l. 3.2.6.

- orienta ní závlahová období plodin (informativní) – stanoví p íloha „H“ SN,
- úhrn srážek za vegeta ní období a jednotlivé m síce v roce pro vybrané srážkom rné stanice
charakterizující hlavní závlahové oblasti - stanoví eský hydrometeorologický ústav, který
je poskytne bezplatn správc m vodních tok (státním podnik m Povodí a ZVHS ) a za úplatu
odb ratel m závlahové vody,
- vláhový deficit – rozdíl mezi celkovou vláhovou pot ebou jednotlivých plodin za vegeta ní
období (m síc) a mezi skute ným úhrnem srážek za vegeta ní období (m síc).
3. Postup pro stanovení vláhového deficitu zem d lských plodin a kultur
a) Provozovatel závlahového za ízení vede evidenci struktury jednotlivých zem d lských plodin,
které budou v konkrétním roce zem d lskými subjekty (uživateli závlah) zavlažovány.
b) Provozovatel závlahového za ízení stanoví celkový vláhový deficit Vd za vegeta ní období,
nebo jeho jednotlivý m síc pro každého uživatele závlahy podle následujícího vztahu:

Vd =

n
i =1

Fi ⋅ k zi (r1Vci − r2αS vi − r3Wzi )

[m3]

kde:
Fi plocha i-té plodiny osevní struktury uživatele závlah [ha]
Vci celková vláhová pot eba i-té plodiny osevní struktury uživatele závlahy zjišt ná podle
p ílohy „B“ SN za vegeta ní období, event. m síc (což je ástí celkové vláhové pot eby
za vegeta ní období i-té plodiny zjišt né podle procentické pot eby v p íslušném m síci
vegeta ního období) [m3/ha]
kzi ztrátový sou initel zjišt ný podle l. 3.2.2., tab. 1 SN
r1
reduk ní sou initel zjišt ný podle l. 3.2.5., tab. 2 SN
Svi skute ný úhrn srážek za vegeta ní období, event. m síc i-té plodiny osevní struktury
uživatele závlahy [m3/ha]
r2
reduk ní sou initel zjišt ný podle l. 3.2.5., tab.2 SN
sou initelem využitelnosti srážek zjišt ný podle l. 3.2.5. SN
Wzi zásoba vody v p d na za átku vegeta ního období nebo m síce i-té plodiny osevní struktury
uživatele závlahy zjišt ná podle l. 3.2.7. SN [m3/ha]
r3
reduk ní sou initel pro úpravu vztahu Wzi zjišt ný podle l. 3.2.7., tab. 3 SN
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4. Postup pro stanovení úhrady závlahové vody

a) Provozovatel závlahového za ízení je povinen mít povolení k nakládání s vodami pro ú ely
závlah. (Vzor žádosti o povolení k odb ru povrchových vod pro závlahy a odb ru
povrchových vod k vyrovnání vláhového deficitu je uveden v p íloze metodického pokynu.)
b) V p ípad , že provozovatel závlah již má povolení k nakládání s vodami pro závlahy,
informuje p íslušný vodoprávní ú ad o jeho využití rovn ž pro odb r vody ke krytí vláhového
deficitu zem d lských plodin.
c) Vodu odebíranou pro vykrytí vláhového deficitu poskytují správci vodních tok bezúplatn .
d) Provozovatel je povinen sledovat a vyhodnocovat odb ry vody ke krytí vláhového deficitu a
skute né erpání k jeho vykrytí podle dekád .
e) Po skon ení vegeta ního období provozovatel závlahového za ízení vyhodnotí celkové
odebrané množství vody s pot ebou na vyrovnání vláhového deficitu podle dekád.
f) V p ípad p ekro ení odb ru nad rámec pokrytí vláhového deficitu uhradí provozovatel
p ekro ené množství vody podle ceny vody za m3 stanované po átkem kalendá ního roku
správcem vodního toku, s nímž uzavírá p ed závlahovou sezónou smlouvu o úhrad odb ru
povrchové vody.

V Praze dne 15.kv tna 2002

Ing.Karel Ture ek
nám stek ministra zem d lství
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