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Příloha  
usnesení vlády 
ze dne 26. září 2022 č. 819 
 

Statut Ústřední komise pro sucho 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Ústřední komise pro sucho (dále jen „Komise“) je stálým pracovním orgánem vlády, 

která ji zřizuje podle § 87g zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro plnění úkolů při zvládání 

sucha a stavu nedostatku vody. 

(2) Komise byla zřízena vládou usnesením č. 819 ze dne 26. září 2022. 
 

Článek 2 

Působnost 

(1) Komise řídí a koordinuje jednotlivá opatření krajské komise pro sucho, která svými 

dopady přesahují hranice krajů, a v případě potřeby vydává opatření podle § 87k 

odst. 1 vodního zákona. Podkladem pro rozhodování Komise je Plán pro zvládání 

sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky. 

(2) Komise vede knihu činností. Do této knihy se zapisují důvody svolání Komise a Komisí 

přijatá opatření. 

(3) Komise může vyzvat každého k poskytnutí jemu známé informace, která může mít vliv 

na vydávání opatření při stavu nedostatku vody. Tím není dotčena povinnost 

mlčenlivosti, jež byla uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 

(4) Komise informuje o průběhu a důsledcích stavu nedostatku vody vládu. 

(5) Pokud dojde v době stavu nedostatku vody k vyhlášení krizového stavu, zasedá 

Ústřední krizový štáb a Komise společně. Pravomoci Komise stanovené vodním 

zákonem nejsou vyhlášením krizového stavu dotčeny. 

 

Článek 3  

Složení Komise 

(1) Komise má 13 členů, kterými jsou předseda, místopředseda, 2 tajemníci a další 

členové podle odst. 4. 

(2) Předsedou Komise je ministr zemědělství nebo ministr životního prostředí. V sudých 

letech předsedá Komisi ministr zemědělství, v lichých letech ministr životního prostředí, 

(dále jen „předseda“), druhý ministr je místopředsedou. V případě nečinnosti určeného 

předsedy může zasedání Komise svolat a Komisi předsedat místopředseda.  

(3) Tajemníky Komise jsou zástupce Ministerstva zemědělství nebo zástupce Ministerstva 

životního prostředí. Funkci tajemníka vykonává zástupce toho ministerstva, jehož 

ministr předsedá Komisi, druhý tajemník má práva a povinnosti člena Komise. 

(4) Dalšími členy Komise jsou zástupci 

a) Ministerstva dopravy, 

b) Ministerstva obrany, 

c) Ministerstva průmyslu a obchodu, 
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d) Ministerstva vnitra, 

e) Ministerstva zdravotnictví, 

f) Ministerstva zemědělství, 

g) Ministerstva životního prostředí,  

h) Správy státních hmotných rezerv a 

i) Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

(5) Zástupci ministerstev podle odst. 4 písm. a) až g) jsou náměstci pro řízení sekce. 

(6) Členy Komise uvedené v odst. 3 a 4 jmenuje a odvolává předseda Komise na návrh 

příslušných ministrů, předsedy Správy státních hmotných rezerv a generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky.  

(7) Členství v Komisi končí odvoláním nebo odstoupením, popřípadě ukončením výkonu 

funkce či služebního nebo pracovního poměru. 

 

Článek 4 

Předseda Komise 

(1) Předseda Komise odpovídá za činnost Komise vládě. 

(2) Předseda Komise zejména 

a) jmenuje a odvolává členy Komise, 

b) svolává zasedání Komise, 

c) řídí činnost Komise a vede řízení před kolegiálním orgánem,  

d) podepisuje usnesení, rozhodnutí a opatření obecné povahy Komise, 

e) rozhoduje po projednání s místopředsedou Komise o tom, zda budou na jednání 

Komise pozváni externí odborníci a hosté,  

f) v případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle zajišťována 

Komisí, s výjimkou vydávání opatření podle § 87k odst. 1 vodního zákona.  

(3) Předsedu Komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda Komise, 

případně jiný člen Komise, kterého předsedající písemně pověřil. 

 

Článek 5 

Tajemník Komise 

Tajemník Komise zejména 

a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Komise, 

b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Komise, 

c) zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Komise na základě pokynů 

předsedy Komise, 

d) sepisuje protokol o hlasování Komise, pokud tím předseda Komise nepověřil jiného 

člena Komise, 

e) odpovídá za písemné vyhotovení usnesení, rozhodnutí nebo opatření obecné 

povahy, které vydává Komise, 

f) pořizuje písemný záznam ze zasedání Komise, 

g) zajišťuje vedení knihy činností, 

h) aktualizuje informace o Komisi a jejích členech, zveřejněné na internetu. 
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Článek 6 

Členové Komise 

(1) Členové Komise jsou povinni účastnit se jednání Komise.  

(2) Členové Komise mají právo předkládat Komisi návrhy, pokládat dotazy a uplatňovat 

připomínky.  

(3) Pokud se člen Komise nemůže jednání zúčastnit, je jeho povinností omluvit se předem 

tajemníkovi Komise. 

(4) Člen Komise může na jednání Komise, v případě nemoci nebo jiných důvodů zvláště 

hodných zřetele, vyslat jím písemně pověřeného představeného (vedoucího 

zaměstnance) orgánu, kterého je zástupcem, tento není členem kolegiálního orgánu. 

(5) Členové Komise jsou povinni nakládat s údaji, včetně údajů osobních, se kterými se 

seznámí při zasedání Komise, v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Článek 7 

Externí spolupráce 

Komise může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy, kteří nejsou členy 

Komise, případně externí odborníky.  

 

Článek 8 

Náklady na činnost a odměny 

(1) Náklady na činnost Komise jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva zemědělství nebo 

Ministerstva životního prostředí podle toho, kdo v daném roce Komisi předsedá. 

(2) Členové Komise nemají nárok na odměnu za výkon funkce. 

(3) Odměna přísluší v souladu s platnými předpisy externím odborníkům, kteří nejsou 

zaměstnanci státní ani veřejné správy, za práci, kterou pro Komisi prokazatelně 

vykonávají na objednávku nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní 

poměr. 

 

Článek 9 

Jednací řád 

Jednací řád Komise upravuje způsob jednání Komise. Jednací řád Komise, jeho změny 

a doplňky, podléhají schválení Komisí. 

 

Článek 10 

Závěrečné ustanovení 

(1) Tento Statut nabyl účinnosti dne 26. září 2022 na základě schválení vládou usnesením 

č. 819. 

(2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení vládou. 

(3) Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Ministerstva zemědělství 

a Ministerstva životního prostředí. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy plné 

znění platného Statutu. 


