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 Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

  
  
Č.j.: 44886/2003-7320  
 
Věc: Územní ochrana výhledových vodních nádrží 

[k § 127 odst. 15 vodního zákona] 
  
Dotaz:  
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako nadřízený orgán územního plánování krajů, které 
jsou ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, pořizovateli územních plánů velkých územních celků, požádalo na jednání 10. 
listopadu 2003 Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí o legislativní výklad 
kompetence k podávání vyjádření podle ustanovení § 127 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k územně 
plánovací dokumentaci velkých územních celků, a dále který materiál je podle ustanovení § 127 
odst. 15 směrným vodohospodářským plánem v platném znění pro územní ochranu výhledových 
vodních nádrží v územně plánovací dokumentaci velkých územních celků. Existuje totiž 
nekonzistence stanovisek uplatňovaných Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem 
zemědělství k tomuto problému. 

Ministerstvo životního prostředí považuje podle Sdělení č. 6 uveřejněného ve Věstníku 
MŽP 2/2002 za platný dokument směrného vodohospodářského plánu podle ustanovení § 127 
odst. 15 vodního zákona Publikaci SVP č. 44 Vodohospodářský sborník (Sborník SVP ČR 1995 
II. díl) vydanou v roce 1997 Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka 
a obsahující seznam 44 územně hájených vodních nádrží. 

Ministerstvo zemědělství považuje za platný dokument směrného vodohospodářského 
plánu podle ustanovení § 127 odst. 15 vodního zákona Publikaci SVP č. 34 Vodní nádrže z roku 
1988, schválenou MLVD ČR schvalovacím protokolem č. 17/SVP podle ustanovení § 3 zákona 
č. 138/1973 Sb. a podle ustanovení § 8 zákona č. 130/1974 Sb. obsahující seznam 210 územně 
hájených vodních nádrží.  
  
Výklad:  
 

Ministerstvo zemědělství je podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
kompetentním vodoprávním úřadem pro vyjadřování k územně plánovací dokumentaci velkých 
územních celků ve věcech územní ochrany výhledových vodních nádrží podle směrného 
vodohospodářského plánu v platném znění podle ustanovení § 127 odst. 15 vodního zákona.  

Publikace SVP č. 34 Vodní nádrže z roku 1988, schválená MLVD ČR schvalovacím 
protokolem č. 17/SVP podle ustanovení § 3 zákona č. 138/1973 Sb. a podle ustanovení § 8 
zákona č. 130/1974 Sb. obsahující seznam 210 územně hájených vodních nádrží, je materiálem, 
ze kterého jsou povinny vycházet vodoprávní úřady při vyjadřování se k územně plánovací 
dokumentaci velkých územních celků ve věcech územní ochrany výhledových vodních nádrží.  
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Odůvodnění:  
 

Publikaci SVP č. 44 Vodohospodářský sborník (Sborník SVP ČR 1995 II. díl) vydanou 
v roce 1997 Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, obsahující seznam 44 
územně hájených vodních nádrží, kterou považuje Ministerstvo životního prostředí podle Sdělení 
č. 6 uveřejněného ve Věstníku MŽP 2/2002 za materiál, ze kterého mají vodoprávní úřady 
vycházet k územní ochraně vodních nádrží, nelze brát za materiál schválený podle ustanovení § 3 
zákona č. 138/1973 Sb. a podle ustanovení § 8 zákona č. 130/1974 Sb., neboť neproběhl žádný 
schvalovací akt. Sdělení č. 6 uveřejněné ve Věstníku MŽP 2/2002 vydalo Ministerstvo životního 
prostředí dne 6. prosince 2001 s odvoláním na vodní zákon č. 254/2001 Sb. před jeho účinností 
a bez kompetence k ustanovení § 127 odst. 15 vodního zákona.  
 
  
V Praze dne 4. srpna 2004  
 
  
 


