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Pořizovatel: Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 
www.eagri.cz, info@mze.cz 
+420 221 811 111 

 Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
www.mzp.cz, info@mzp.cz 
+420 267 121 111 

Ve spolupráci s: 
 

Povodím Odry, státní podnik 
Varenská 49, 701 26 Ostrava 
 

 Povodím Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
 

 Povodím Moravy, s. p. 
Dřevařská 11, 602 00 Brno 
 

 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
 

 Krajským úřadem Olomouckého kraje 
Jeremenkova 1056/40, Hodolany, 772 00 Olomouc 
 

 Krajským úřadem Ústeckého kraje 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
 

 Krajským úřadem Libereckého kraje 
U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec 
 

 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
 

Zpracovatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

 DHI a.s. 
Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10 

 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 
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VII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

VII.1. Evidence dalších podrobnějších programů a plánů s vodohospodářskou 
tématikou 

Mezi podrobnější plány řadíme plány dílčích povodí, plány rozvoje vodovodů a kanalizací, koncepce ochrany 
přírody a krajiny příslušných krajů. 

Plány dílčích povodí 

Plány dílčích povodí stanoví podle § 24 odst. 8 vodního zákona[1] návrhy programů opatření, které jsou nutné 
k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení 
povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění. 

Podle § 24 odst. 13 vodního zákona [1] plány dílčích povodí pořizují 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. 

V české části mezinárodní oblasti povodí Odry jsou zpracovány dva plány dílčích povodí: 

Plán dílčího povodí Horní Odry 

Webové stránky: https://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/   

Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 

Webové stránky: http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov2018/detail.aspx?proj=1  

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu  

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů a území státu podle § 4 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, [2] obsahují koncepční řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení povrchových 
a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních 
vod na území daného kraje. 

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace podle 
zvláštního právního předpisu, plánu dílčího povodí podle vodního zákona [1], pro činnost vodoprávního úřadu, 
stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti. 

V české části mezinárodní oblasti povodí Odry je zpracováno pět plánů rozvoje vodovodů a kanalizací krajů: 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje 

Webové stránky: https://www.msk.cz/temata/zivotni_prostredi/prvkuk.html 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 

 Webové stránky:  https://prvk.olkraj.cz/ 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje 

Webové stránky: http://www.kr-ustecky.cz/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-usteckeho-kraje-
prvkuk/d-828508   

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 

 Webové stránky: http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/prvkuk/    

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

 Webové stránky: https://prvk.kr-kralovehradecky.cz/prvk/karty/prehled 

 

https://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/
http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov2018/detail.aspx?proj=1
https://www.msk.cz/temata/zivotni_prostredi/prvkuk.html
https://prvk.olkraj.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-usteckeho-kraje-prvkuk/d-828508
http://www.kr-ustecky.cz/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-usteckeho-kraje-prvkuk/d-828508
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/prvkuk/
https://prvk.kr-kralovehradecky.cz/prvk/karty/prehled


                                                                                                                                                                    Národní plán povodí Odry 
VII. Doplňující údaje 

 
4 

Koncepce ochrany přírody a krajiny krajů 

Podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, [3] 
kraje zpracovávají ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany 
přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní 
rezervaci, národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo. 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje 

Webové stránky: https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/koncepce-strategie-ochrany-prirody-a-
krajiny-5557/ 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Olomouckého kraje 

Webové stránky: http://www.kr-olomoucky.cz/koncepce-ochrany-prirody-a-krajiny-pro-uzemi-
olomouckeho-kraje-cl-364.html     

Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 

 Webové stránky: http://gis.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=3242     

Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje 

 Webové stránky: https://prvk.kraj-lbc.cz/ 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 

 Webové stránky: https://www.kr-ustecky.cz/koncepcni%2Ddokumenty/ds-99195/p1=204373  

VII.2. Souhrn opatření uskutečněných pro informování veřejnosti a konzultací, 
jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku provedeny v NPP 

Proces zapojení veřejnosti je určen ustanovením § 25 vodního zákona a je rozdělen do tří etap: 

− přípravné práce, které musí obsahovat 

o časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí, který se musí zveřejnit a zpřístupnit 

uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 3 roky před začátkem období, kterého 

se budou plány povodí týkat, 

o analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, zhodnocení dopadů lidské 

činnosti na stav povrchových a podzemních vod, mapy povodňového nebezpečí a mapy 

povodňových rizik pro oblasti vymezené podle bodu 1, ekonomickou analýzu užívání vody, a na 

jejich základě zpracovaný předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami 

zjištěných v povodí, včetně uvedení umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních 

útvarů a jeho zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod, který se musí zveřejnit 

a zpřístupnit uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 2 roky před začátkem 

období, kterého se budou plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik týkat, 

− zpracování návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik, které musí být 

zpracovány podle výsledků přípravných prací a obsahovat programy opatření k dosažení cílů podle 

ustanovení § 24 odst. 4 vodního zákona, zveřejněny a zpřístupněny uživatelům vody a veřejnosti 

k připomínkám nejméně 1 rok před začátkem období, kterého se budou plány povodí a plány pro zvládání 

povodňových rizik týkat, 

− zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik upravených podle vyhodnocení 

konzultací s uživateli vody a veřejností. 

https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/koncepce-strategie-ochrany-prirody-a-krajiny-5557/
https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/koncepce-strategie-ochrany-prirody-a-krajiny-5557/
http://www.kr-olomoucky.cz/koncepce-ochrany-prirody-a-krajiny-pro-uzemi-olomouckeho-kraje-cl-364.html
http://www.kr-olomoucky.cz/koncepce-ochrany-prirody-a-krajiny-pro-uzemi-olomouckeho-kraje-cl-364.html
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=3242
https://prvk.kraj-lbc.cz/
https://www.kr-ustecky.cz/koncepcni-dokumenty/ds-99195/p1=204373
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Na základě ustanovení § 25 vodního zákona [1] byly zpracovány tyto materiály: 

Tab. VII.2. – Přístup veřejnosti k dokumentům 

ČASOVÝ PLÁN A PROGRAM PRACÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ POVODÍ A PLÁNŮ PRO ZVLÁDÁNÍ 
POVODŇOVÝCH RIZIK 

Způsob zveřejnění Listinná a elektronická forma 

Doba zveřejnění 2. října 2018 – 1. dubna 2019 

Přístup k dokumentům 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-
planovaci-obdobi/zverejnene-informace/casovy-plan-a-program-

praci-pro.html  

 

Tab. VII.2.b Zveřejnění – předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části 
mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky 

PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZJIŠTĚNÝCH V ČÁSTI 
MEZINÁRODNÍ OBLASTI POVODÍ ODRY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Způsob zveřejnění Listinná a elektronická forma 

Doba zveřejnění 20. prosince 2019 – 22. června 2020 

Přístup k dokumentům 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-
planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-predbeznych-

prehledu-vyznamnych.html 

 

Tab. VII.2.c Zveřejnění – návrh národního plánu povodí Odry 
NÁVRH NÁRODNÍHO PLÁNU POVODÍ ODRY 

Způsob zveřejnění Listinná a elektronická forma 

Doba zveřejnění 18. prosince 2020 – 18. června 2021 

Přístup k dokumentům 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-
planovaci-obdobi/navrhy-planu-povodi/navrhy-narodnich-planu-

povodi-labe-odry.html 

 

VII.3. Seznam příslušných orgánů a popis administrativní koordinace prací na 
zpracování NPP 

Národní plány povodí podle ustanovení § 24 odst. 10 vodního zákona [1] pořizuje Ministerstvo zemědělství 
a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. 
Národní plány povodí schvaluje vláda a Ministerstvo zemědělství je v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 vodního 
zákona [1] vydává jako opatření obecné povahy. 

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) je podle § 15 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, [4] ústředním orgánem státní 

správy pro zemědělství (s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu), vodní hospodářství (s výjimkou 

ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod), 

potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství (s výjimkou území národních parků). 

Základní informace: 

Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 17 
117 05  Praha 1 
www.eagri.cz 
info@mze.cz  
+420 221 811 111 (ústředna) 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem č. 173/1989 Sb., 
o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády 
České socialistické republiky [5] k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru 
ve věcech životního prostředí. MŽP je ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro ochranu přirozené 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/casovy-plan-a-program-praci-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/casovy-plan-a-program-praci-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/casovy-plan-a-program-praci-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-predbeznych-prehledu-vyznamnych.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-predbeznych-prehledu-vyznamnych.html
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-predbeznych-prehledu-vyznamnych.html
http://www.eagri.cz/
mailto:info@mze.cz
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akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, 
ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, ochranu horninového prostředí, včetně ochrany 
nerostných zdrojů a podzemních vod a odpadové hospodářství. 

Základní informace: 

Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65 
100 10   Praha 10 
www.mzp.cz 
info@mzp.cz  
+420 267 121 111 (ústředna) 

Komise pro plánování v oblasti vod (dále jen „KPOV“) je poradním orgánem úřadů veřejné správy a dalších 

institucí pro koordinaci zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik podle ustanovení hlavy IV. 

vodního zákona. 

Členy KPOV jsou zástupci ústředních správních úřadů, do jejichž působnosti spadají jednotlivé oblasti mající vztah 

k plánování v oblasti vod, krajských úřadů, Asociace krajů ČR, správců povodí, Lesů České 

republiky, s. p., významných vodohospodářských institucí, Agentury ochrany přírody a krajiny, České inspekce 

životního prostředí, významných uživatelů vod, nestátních neziskových organizací a dalších institucí. 

KPOV se řídí schváleným statutem1, projednává a doporučuje MZe a MŽP postupy a metodiky, pomáhá při 
konzultacích jednotlivých etap zpracování plánů dílčích povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání 
povodňových rizik s dotčenými ústředními správními úřady, s krajskými úřady, se správci povodí, odbornými 
institucemi a při zveřejňování a zpřístupnění výsledků jednotlivých etap prací uživatelům vody a veřejnosti. Dále 
KPOV napomáhá MŽP a MZe při zpracování mezinárodních plánů povodí a mezinárodních plánů pro zvládání 
povodňových rizik. 

Statut KPOV ustavuje Pracovní výbor KPOV pro implementaci Rámcové směrnice o vodách a Pracovní výbor 
KPOV pro implementaci Povodňové směrnice,[6] které jsou pracovními orgány KPOV pro zabezpečení odborné 
podpory a koordinace plánů povodí, respektive plánů pro zvládání povodňových rizik. 

Statut KPOV pro přípravu 3. plánovacího období je k nahlédnutí na stránkách MZe, v sekci voda → plánování 
v oblasti vod → 3. plánovací období→ Koordinace procesu (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-
oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/koordinace-procesu/). 

Tab. VII.3a – Seznam pořizovatelů plánů povodí podle § 24 vodního zákona s vazbou na mezinárodní oblast 
povodí na území České republiky 

Název a adresa 
kompetentního úřadu 

Územní 
působnost 

Dílčí povodí Právní statut Členství Mezinárodní vztahy 

Ministerstvo zemědělství  
Těšnov 65/17 

117 05 Praha 1 

celorepublik
ová 

Všechna dílčí 
povodí 

zákon č. 
2/1969 Sb.[4] 

MKOL, MKOD, 
MKOOpZ, 

KPOV, Česko-
polská komise 

pro hraniční vody 

Zástupce MZe je 
zástupcem vedoucího 
delegace ČR v MKOL, 
MKOD, MKOOpZ;  
Vedoucí oddělení 
vodohospodářské 
politiky je vodním 
ředitelem ČR;  
Zástupce MZe je 
zástupcem zmocněnce 
v komisích pro hraniční 
vody. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Vršovická 1442/65 
100 10   Praha 10 

celorepublik
ová 

Všechna dílčí 
povodí 

zákon č. 
173/1989 

Sb.[5] 

MKOL, MKOD, 
MKOOpZ, 

KPOV, Česko-
polská komise 

pro hraniční vody 

Ředitel OOV MŽP je 
vedoucím delegace ČR 
v MKOL, MKOD, 
MKOOpZ; 

 
1 http://eagri.cz/public/web/file/495836/Statut_KPOV_3._obdobi.pdf  

http://www.mzp.cz/
mailto:info@mzp.cz
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/koordinace-procesu/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/koordinace-procesu/
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Název a adresa 
kompetentního úřadu 

Územní 
působnost 

Dílčí povodí Právní statut Členství Mezinárodní vztahy 

Ředitel OOV MŽP je 
vodním ředitelem ČR; 

Dále je ředitel OOV 
MŽP: 

- zmocněncem vlády 
ČR v jednotlivých 
komisích pro 
hraniční vody se 
sousedními státy 
(DE, AT, SK, PL). 

vedoucí české delegace 
ve Stálém výboru Sasko 
a Bavorsko. 

Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 49 

701 26 Ostrava 

Hydrologické 
povodí Odry 

HOD 
Zákon č. 

77/1997 Sb.[7] 

MKOOpZ, 
KPOV, Česko-
polská komise 

pro hraniční vody 

Zástupce v  MKOOpZ , 
zástupce v Česko-polské 
komisi pro hraniční vody. 
 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, 500 

03 Hradec Králové 

Hydrologické 
povodí Labe 

včetně 
úseku 

dolního Labe 

HSL, LNO 
Zákon č. 

77/1997 Sb.[7] 

MKOL, 
MKOOpZ, 

KPOV, Česko-
polská komise 

pro hraniční vody 

Zástupce v MKOL 
a MKOOpZ, 
Zástupce v české 
delegaci ve Stálém 
výboru Sasko a zástupce 
v Česko-polské komisi 
pro hraniční vody. 

KÚ Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 

 LNO 
Zákon č. 

129/2000 Sb. 
[8] 

Česko-polská 
komise pro 

hraniční vody 

Do působnosti krajského 
úřadu patří rozhodovat 
ve věcech hraničních 
vod v souladu s § 107 
odstavec 1 písmeno c) 
vodního zákon 

KÚ Moravskoslezského 
kraje 

28. října 117,  
702 18 Ostrava 

 HOD 
Zákon č. 

129/2000 Sb. 
[8] 

Česko-polská 
komise pro 

hraniční vody 

Do působnosti krajského 
úřadu patří rozhodovat 
ve věcech hraničních 
vod v souladu s § 107 
odstavec 1 písmeno c) 
vodního zákon 

KÚ Královéhradeckého 
kraje 

Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

 LNO 
Zákon č. 

129/2000 Sb. 
[8] 

Česko-polská 
komise pro 

hraniční vody 

Do působnosti krajského 
úřadu patří rozhodovat 
ve věcech hraničních 
vod v souladu s § 107 
odstavec 1 písmeno c) 
vodního zákon 

Tab. VII.3b – Seznam spolupořizovatelů plánů povodí podle § 24 vodního zákona 

Název a adresa Dílčí povodí Právní statut Členství 
Úkoly ve vztahu k VH 

plánování 

KÚ 
Moravskoslezského 

kraje 
28. října 117,  

702 18 Ostrava 

HOD 
Zákon č. 129/2000 

Sb.[8] 
KPOV 

Spolupořizovatel národních 
plánů povodí dle § 24 vodního 

zákona[1] 
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Název a adresa Dílčí povodí Právní statut Členství 
Úkoly ve vztahu k VH 

plánování 

KÚ Olomouckého 
kraje 

Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 

HOD, MOV 
 

Zákon č. 129/2000 
Sb.[8] 

KPOV 
Spolupořizovatel národních 

plánů povodí dle § 24 vodního 
zákona[1] 

KÚ 
Královéhradeckého 

kraje 
Pivovarské náměstí 

1245 
500 03 Hradec 

Králové 

HSL, LNO 
 

Zákon č. 129/2000 
Sb.[8] 

KPOV 
Spolupořizovatel národních 

plánů povodí dle § 24 vodního 
zákona[1] 

KÚ Libereckého 
kraje 

U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 

HSL, OHL, 
LNO 

 

Zákon č. 129/2000 
Sb.[8] 

KPOV 
Spolupořizovatel národních 

plánů povodí dle § 24 vodního 
zákona[1] 

KÚ Ústeckého 
kraje 

Velká Hradební 
3118/48 

400 02 Ústí nad 
Labem 

DVL, OHL, 
LNO 

 

Zákon č. 129/2000 
Sb.[8] 

KPOV 
Spolupořizovatel národních 

plánů povodí dle § 24 vodního 
zákona[1] 

 

Kromě subjektů uvedených v tabulkách VII.3a a VII.3b jsou členy KPOV: 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, 148 00 Praha 414 

Asociace krajů ČR 
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

Beleco, z. s. 
Na Zátorce 339/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

Česká inspekce životního prostředí 
Na Břehu 267/1A, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17, Praha 12 - Komořany, 143 00 Praha 412 

Český rybářský svaz, z. s.  
Nad Olšinami 282/31, Vinohrady, 100 00 Praha 10 

Český svaz ochránců přírody  
Michelská 48/5, Michle, 140 00 Praha 4  

Hospodářská komora České republiky  
Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1 

Koalice pro řeky 
Lužická 1892/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Lesy České republiky, s. p. 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 

Ministerstvo dopravy - odbor drážní a vodní dopravy a odbor strategie 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Ministerstvo obrany - sekce rozvoje a plánování schopností 
Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 

Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor územního plánování 
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Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 1039/32, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 00 Praha 414  

Ministerstvo zdravotnictví - odbor ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměstí 375/4, Praha 2 – Nové Město, 128 00 Praha 28 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 
Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno 

Rybářské sdružení České republiky  
Lidická tř. 2156/108a, České Budějovice 7, 370 1 České Budějovice 

Ředitelství vodních cest ČR  
Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) 
Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky  
Freyova 948/11, Vysočany, 190 00 Praha 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.,  
Podbabská 2582/30, Dejvice, 160 00 Praha 6 

VII.4. Kontaktní místa a postupy pro získání základní dokumentace a informací 
o povoleních nakládání s vodami a o aktuálních výsledcích zjišťování 
a hodnocení stavu vod 

 

Národní plán povodí Odry je k dispozici v elektronické podobě. 

Tabulka VII.4a– Kontaktní místa pro získání informací o národních plánech povodí 

Název kontaktního místa Adresa Doplňující informace 

Ministerstvo zemědělství  
Odbor vodohospodářské politiky 

a protipovodňových opatření 

Těšnov 65/17 
117 05  Praha 1 

Mgr. Ladislav Faigl 

ladislav.faigl@mze.cz 
+420 221 812 831 

Ministerstvo životního prostředí  
Odbor ochrany vod 

Vršovická 1442/65 
100 10   Praha 10 

Ing. Mgr. Jana Tejkalová 

jana.tejkalova@mzp.cz  
+420 267 122 056 

 

Národní plán povodí Odry je v elektronické podobě k nahlédnutí na internetových stránkách MZe a MŽP.  

Ministerstvo zemědělství  

www.eagri.cz  → voda → plánování v oblasti vod → 3. plánovací období 

Ministerstvo životního prostředí 

www.mzp.cz → voda → plánování v oblasti vod → Rámcová směrnice o vodách → 3. plánovací období 

Plány dílčích povodí náležejících do české části mezinárodní oblasti povodí Odry jsou vyhotoveny v elektronické 
podobě. Jsou k nahlédnutí u pořizovatelů, tj. u příslušných státních podniků Povodí a místně příslušných krajských 
úřadů. 

mailto:ladislav.faigl@mze.cz
mailto:ladislav.faigl@mze.cz
mailto:jana.tejkalova@mzp.cz
http://www.eagri.cz/
http://www.mzp.cz/
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Tabulka VII.4b – Kontaktní místa pro získání informací o dílčích plánech povodí 

Název kontaktního místa Adresa Doplňující informace 

Povodí Odry, státní podnik 
Oddělení plánování v oblasti vod 

Varenská 49 
701 26 Ostrava 

Ing. Břetislav Tureček 
Bretislav.Turecek@pod.cz   

+420 596 657 111 

Povodí Labe, státní podnik 
Odbor péče o vodní zdroje 

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 
Hradec Králové 

Mgr. Petr Ferbar 
ferbarp@pla.cz  

+420 495 088 650 

 
Plány dílčích povodí jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na internetových stránkách státních podniků Povodí 
a krajských úřadů. 

Povodí Odry, státní podnik 

www.pod.cz → proces plánování  

Povodí Labe, státní podnik 

www.pla.cz → plánování v oblasti vod → Etapa III (2021-2027) 

KÚ Moravskoslezského kraje → veřejná správa → životní prostředí → voda → plánování v oblasti vod 

www.msk.cz  

KÚ Olomouckého kraje 

www.kr-olomoucky.cz → životní prostředí a zemědělství → vodní hospodářství a rybářství  

KÚ Královéhradeckého kraje 

www.kr-kralovehradecky.cz → krajský úřad → životní prostředí a zemědělství → plánování v oblasti vod 

KÚ Libereckého kraje 

www.kraj-lbc.cz → krajský úřad → odbor životního prostředí a zemědělství → vodní hospodářství 

KÚ Ústeckého kraje 

www.kr-ustecky.cz → životní prostředí a zemědělství → vodní hospodářství 

Informace o povoleních nakládání s vodami 

Informace o povoleních nakládání s vodami lze získat na místně příslušných vodoprávních úřadech – jedná se 
o obce s rozšířenou působností. Dále je podle vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence 
rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle 
vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) [9] možné získat 

informace v informačním systému na internetových stránkách MZe v sekci Aplikace → Centrální registr vodoprávní 
evidence (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html). 

Výsledky zjišťování a hodnocení stavu vod jsou dostupné v informačním systému veřejné správy na 
vodohospodářském informačním portálu http://voda.gov.cz → evidence ISVS → množství a jakost vody.  

  

mailto:Bretislav.Turecek@pod.cz
mailto:ferbarp@pla.cz
http://www.pod.cz/
http://www.pla.cz/
http://www.msk.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html
http://voda.gov.cz/
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Seznam zkratek 

Zkratka Vysvětlení 

HOD Dílčí povodí Horní Odry 

HSL Dílčí povodí Horního a středního Labe 

KPOV Komise pro plánování v oblasti vod 

KÚ Krajský úřad 

LNO Dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 

MKOD Mezinárodní komise na ochranu Dunaje (www.icpdr.org) 

MKOL Mezinárodní komise na ochranu Labe (www.ikse-mkol.org) 

MKOOpZ Mezinárodní komise na ochranu Odry před znečištěním (www.mkoo.pl) 

MOV Dílčí povodí Moravy a ostatních přítoků Váhu 

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

OHL Dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 

OOV Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí 
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Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 

www.eagri.cz, info@mze.cz 
+420 221 811 111 

 

 
 

Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65 

www.mzp.cz, info@mzp.cz 
+420 267 121 111 

 

Praha 2022 
 


