
Sdělení 
 

odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření  
Ministerstva zemědělství 

 
a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 

 
pro vodoprávní úřady  

 
ve věci platnosti plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik 

 
 
Ministerstvo zemědělství a  Ministerstvo životního prostředí vydávají toto metodické sdělení 
za účelem sjednocení činnosti vodoprávních úřadů. Toto metodické sdělení je určeno 
vodoprávním úřadům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů 
a újezdních úřadů.  
 
Přechodné ustanovení čl. II bod 6 zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, 
že „vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění 
ostatních opatření podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, vycházet ze schválených plánů příslušných oblastí povodí až do doby 
schválení nových plánů podle tohoto zákona v příslušných povodích“. 
 
Usnesením č. 1083 ze dne 21. prosince 2015 vláda České republiky schválila Národní plán 
povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry, které podle 
ustanovení § 24 odst. 10 vodního zákona pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 
životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými 
úřady. Národní plány povodí jsou zveřejněny na adrese: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/narodni-plany-povodi.html.  
 
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 25 odst. 4 vodního zákona vydalo Národní plán 
povodí Labe jako opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, 
Národní plán povodí Odry jako opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 
12. ledna 2016 a Národní plán povodí Dunaje jako opatření obecné povahy čj. 154/2016-
MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016. Uvedená opatření obecné povahy nabyla účinnosti dne 
28. ledna 2016 a jsou zveřejněna na adrese:  
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/opatreni-obecne-povahy-o-vydani.html.    
 
Usnesením č. 1082 ze dne 21. prosince 2015 vláda České republiky schválila Plán pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Dunaje a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, které podle ustanovení § 24 
odst. 11 vodního zákona pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství 
ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Plány pro 
zvládání povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese: 
http://www.povis.cz/html/pzpr.htm.  
 
Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 25 odst. 5 vodního zákona vydalo Plán 
pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe jako opatření obecné povahy 
čj. 90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Dunaje jako opatření obecné povahy čj. 90992/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015 a Plán pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Odry jako opatření obecné povahy čj. 90991/ENV/15 
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ze dne 22. prosince 2015. Uvedená opatření obecné povahy nabyla účinnosti dne 19. ledna 
2016 a jsou zveřejněna na adrese: 
Opatření obecné povahy vydávající Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe  
http://www.povis.cz/pdf/OOP-PpZPR-Labe_final.pdf  
Opatření obecné povahy vydávající Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry 
http://www.povis.cz/pdf/OOP-PpZPR-Odra_final.pdf 
Opatření obecné povahy vydávající Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 
http://www.povis.cz/pdf/OOP-PpZPR-Dunaj_final.pdf  
 
Plány dílčích povodí pořizují podle ustanovení § 24 odst. 13 vodního zákona správci povodí 
podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci 
s ústředními vodoprávními úřady. Plány dílčích povodí schvalují podle své územní 
působnosti kraje. Plány dílčích povodí se upravují na základě schváleného příslušného 
národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik. 
Plány dílčích povodí by měly být schváleny do 30. června 2016. 
 
S ohledem na výše uvedené přechodné ustanovení jsou do doby schválení plánů dílčích 
povodí vodoprávní úřady povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění 
ostatních opatření podle vodního zákona, vycházet z výše uvedených schválených 
národních plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.  
 
Po schválení plánů dílčích povodí jsou vodoprávní úřady povinny při rozhodování, 
vydávání vyjádření a při provádění ostatních opatření podle vodního zákona, vycházet 
z výše uvedených schválených národních plánů povodí, plánů dílčích povodí, plánů 
pro zvládání povodňových rizik a dokumentací oblastí s významným povodňovým 
rizikem.  
 
 
 
 
 
V Praze dne 22. února 2016        
      
 
                                        

Ing. Alena Binhacková 
odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření  

Ministerstvo zemědělství 
 
 
 
 
 

Ing. Josef Nistler 
odbor ochrany vod  

Ministerstvo životního prostředí 
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