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Obsah prezentace 

• Legislativa 
• Co je plánování? 
• Jaké plány existují a co v nich je? 
• Co se aktuálně děje? 
• Co bude následovat? 
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Mezinárodní legislativa 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze 
dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v 
oblasti vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice o vodách - 
RSV) 

 

 

do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod, nejdéle však do roku 

2027 (Článek 1) 
 
 

 



Národní legislativa 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (Vodní zákon)  
 

• Plánování v oblasti vod zakotveno v Hlavě IV, plánování v 
oblasti vod, § 23 - § 26  

soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho 
účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy 
(§ 23): 



§ 24 stanovuje cíle: 
• pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a 

vodních ekosystémů, 
• ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha, 
• pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné 

užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb, 
• pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability 

krajiny. 



• Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech 
pro zvládání povodňových rizik  
 

• Upravuje:  
–obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,  

 
–způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí 

a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní 
zapojení uživatelů vody a veřejnosti 
 

• Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí   
 

–stanovení rozsahu dílčích povodí k mezinárodním oblastem 
povodí 
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Plánování v oblasti vod 

• Naplňování cílů Rámcové směrnice o 
vodě  a vodního zákona 
prostřednictvím 
 

plánů povodí 
 
a 
 
plánů pro zvládání 
povodňových rizik.  

 
 

• Tyto plány jsou podkladem pro 
výkon veřejné správy, zejména pro 
územní plánování a vodoprávní 
řízení 
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Mezinárodní povodí Dunaje 

  2. Největší povodí v Evropě 
  Plocha povodí:  801 463 km2 
  Délka toku:   2 811 km 
  Státy v povodí:  19 

 
 



 

  

Zhotovitel: Sekretariát ICPDR 

 

Dodavatelé dat: Členské státy (experti v jednotlivých 
pracovních skupinách) 

 

Uveřejnění k připomínkám: Od 22.12.2014 na webu ICPDR 
po dobu 6 měsíců 

 

Následné zapracování připomínek sekretariátem 

 

Přijetí: Vedoucími delegací na plenárním zasedání v prosinci 
2015 

 
 

 

 



Mezinárodní povodí Labe 

 

  
 

 

 

Rozloha:   148 268 km2 

Česká republika: 49 933 km2 

Německo:  97 175 km2 

Rakousko:  921 km2 

Polsko:   239 km2 

 
Délka toku Labe: 1 094,3 km 
Česká republika: 367,3 km 
Německo: 727 km 



 

Zhotovitel: Pracovní skupiny, skupiny expertů, sekretariát MKOL 

 

Dodavatelé dat: Členské státy (experti v jednotlivých 
pracovních skupinách a skupinách expertů) 

 

Uveřejnění k připomínkám: Od 22.12.2014 na webu MKOL v 
aktualitách po dobu 6 měsíců - http://www.ikse-
mkol.org/index.php?id=931&L=1 

 

Následné zapracování připomínek – sekretariát, skupiny 
expertů, pracovní skupiny 

 

Přijetí: Vedoucími delegací MKOL, buď na plenárním zasedání v 
říjnu 2015 nebo později v písemném řízení na podzim 2015 

http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=931&L=1
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=931&L=1
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=931&L=1
http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=931&L=1


Mezinárodní povodí Odry 

 

Plocha povodí: 124 115 km2 

Délka toku: 855 km 

Státy v povodí:  

Česká republika,  

Polská republika a  

Spolková republika Německo 

 
 
 

 



Zhotovitel: Sekretariát MKOOpZ a pracovní skupiny 

 

Dodavatelé dat: Členské státy (experti v jednotlivých 
pracovních skupinách) 

 

Uveřejnění k připomínkám: Od 22. 12. 2014 na webu 
MKOOpZ po dobu 6 měsíců 

 

Následné zapracování připomínek sekretariátem 

 

Přijetí: Vedoucími delegací na plenárním zasedání v listopadu 
2015 

 



Mezinárodní 
komise 

Hraniční 
komise 

Oblasti spolupráce:  
o udržování a úpravy vodních toků 
o výstavba, provoz a udržování vodohospodářských a jiných 

staveb 
o opatření při mimořádném zhoršení jakosti vody včetně varovné 

a hlásné služby 
o využívání vodní energie 
o odběry vody 
o vypouštění odpadních vod 
o ochrana a zlepšování jakosti vod 
o ochrana akvatických a litorálních biotopů 
o ochranná pásma vodních zdrojů 
o plánování atp.  
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Bavorsko: 59 útvarů 

povrchových vod, z 

toho 3 společné 

 

Sasko: podél státních 

hranic celkem 51 útvarů 

povrchových vod, z 

toho 6 společných  

50 útvarů 
povrchových vod 

z toho 9 společných: 

VÚ v povodí Labe 

VÚ v povodí Dunaje 

 

celkem 
vymezeno 14 

útvarů 
povrchových 
vod, z toho 1 

společný 

celkem 
vymezeno 48 

útvarů 
povrchových 
vod, z toho 8 
společných 
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Národní plánování 

• Komise pro plánování v oblasti vod - KPOV 
 

• Pracovním orgánem je "Programový výbor Komise„ - PV 
KPOV 
 

• 1. plánovací období - ustavena Komise MZe, 15. 12. 2003 
   
  ustavena Komise MZe, 15. 12. 2003 
 
• 2. plánovací období 

  
ustavena Komise v dohodě MZe a MŽP, srpen 2011 
  
předsednictví 2011, 2013, 2015 - MZe 
předsednictví 2012, 2014, 2016 – MŽP 



• Činnost komise je vymezena "Statutem". Hlavním účelem 
Komise je napomáhat orgánům veřejné správy a dalším 
institucím při plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů 
pro plánování v oblasti vod. 
 

• Dále jsou zřízeny Komise pro dílčí povodí v působnosti 
správců povodí. 
 

• členové KPOV: zástupci ústředních správních úřadů, KÚ, AK 
ČR, správců povodí, Lesy ČR, s. p., významné 
vodohospodářské instituce, AOPK, ČIŽP, významní uživatelé 
vod, nevládní a neziskové organizace 



Harmonogram procesu  

3 plánovací období: 
 
 Přípravné období   Období platnosti plánů 
 
 
 
       

 

Hodnocení 
stavu 

Hodnocení 
stavu 

Stanovení 
cílů 

Stanovení 
cílů 

Návrh 
opatření 
Návrh 

opatření 
Výjimky Výjimky 

Monitoring Monitoring 



Harmonogram procesu  
3 etapy: 
 
•  I. plánovací období (2004 –2009)  
    výsledek :  Plán hlavních povodí ČR 
                    8 Plánů oblasti povodí  
    platnost pro období 2010 – 2015 
 
• II. plánovací období (2010 – 2015) 
   1. aktualizace Plánů povodí  
   Plány pro zvládání povodňových rizik  
   platnost pro období 2016 – 2021 
  
• III. plánovací období (2016 – 2021) 
   2. aktualizace Plánů povodí 
   1. aktualizace Plánů pro zvládání povodňových rizik  
   platnost v období 2022 – 2027 



Proces plánování 

• Implementace Rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES, se 
provádí prostřednictvím plánů povodí 
 

 První plány zveřejněny 22. 12. 2009 
 
 
 

• V důsledku reakce na připomínky Evropské komise k 
implementaci RSV vznesené v roce 2009, byla pro druhý 
plánovací cyklus provedena změna legislativy, která stanovila 
novou strukturu zpracování plánů povodí. 
 

 Zveřejnění druhých plánů 22. 12. 2015 



Změny mezi 1. a 2. cyklem: 

Mezinárodní plány oblastí povodí  Mezinárodní plány povodí 

   Labe, Odra, Dunaj   Labe, Odra, Dunaj 

Plán hlavních povodí ČR   Národní plány povodí 

   1 dokument    Labe, Odra, Dunaj 

Plány oblastí povodí    Plány dílčích povodí 

   8 oblastí povodí    10 dílčích povodí 

       Plány pro zvládání povodňových rizik 

         Labe, Odra, Dunaj 



Plány oblastí povodí (POP) / Plány dílčích povodí (PDP) 
 

• Současných osm plánů oblastí povodí je transformováno  

  na deset plánů dílčích povodí (PDP). 
 

 



Struktura plánů pro 2. plánovací období 
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Národní plány povodí 

NPP 
 
Národní plány povodí pořizuje MZe a MŽP ve spolupráci s 
příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady.  
Plány vydává MZe formou Opatření obecné povahy. Schvaluje je 
vláda. 
 
Národní plány povodí stanoví cíle podle § 24. 
 
Národní plány povodí dále obsahují souhrny programů opatření k 
dosažení uvedených cílů a stanoví strategii jejich financování.  
 
Základní obsah národního plánu povodí stanovuje vyhláška č. 
24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 
rizik. 



• Do prosince 2014 probíhaly přípravné práce, které vedly ke 
zpracování návrhů NPP: 

• veřejná konzultace významných vodohospodářských 
problémů  (2/2014), 

• hodnocení stavu vodních útvarů (3/2014). 
 

• 22. 12. 2014 zveřejnění návrhů NPP k připomínkám veřejnosti do 
22. 6. 2015. 
 

• Vypořádání připomínek do 31. 7. 2015. 
 

• Zpracování SEA a vydání stanoviska SEA do 31. 10. 2015. 
 

• Projednání NPP v MPŘ a předložení vládě do 10. 12. 2015. 
 

• 22. 12. 2015 zveřejnění NPP. 

Současný stav NPP 



3 NPP v elektronické podobě jsou dostupné  od 22. prosince 2014 
na webových stránkách Ministerstva zemědělství do 22. června 
2015 ke konzultacím s veřejností. 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-
vod/priprava-planu-povodi-pro-2- 

obdobi/zverejnene-informace 
 
Připomínky lze zasílat i elektronicky: pp@mze.cz 
 
Současně probíhá proces SEA. 

Připomínky NPP 

mailto:pp@mze.cz
mailto:pp@mze.cz
mailto:pp@mze.cz
mailto:pp@mze.cz
mailto:pp@mze.cz
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PDP 
 
Plány dílčích povodí pořizují správci povodí dle své působnosti ve 
spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními 
vodoprávními úřady.  
 
Schvalují je dle své územní působnosti kraje. 
 
Plány dílčích povodí  
doplňují národní plán povodí o podrobné údaje a návrhy 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. 

 

Plány dílčích povodí 



 

•Přípravné práce, které vedly ke zpracování návrhů PDP byly 
oficiálně ukončeny k 31. 8. 2014, kdy byly PDP odevzdány MZe a 
MŽP. 
 

•22. 12. 2014 zveřejnění návrhů PDP k připomínkám veřejnosti do 

22. 6. 2015. 

 
•Stanovisko SEA NPP zahrnuje veškeré návrhy opatření v PDP. 
 

•Vypořádání připomínek do 31. 7. 2015. 
 

•Schválení PDP kraji do 10. 6. 2016. 
 

Současný stav 



10 PDP v elektronické podobě jsou dostupné od 22. prosince 
2014 na webových stránkách příslušných správců povodí a 
krajských úřadů do 22. června 2015 ke konzultacím s veřejností 
 

http://www.pla.cz/navrh-PDP-HSL-a-DOsVPR 
http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/plany-dilcich-

povodi/navrh-planu-dilcich-povodi-2014/ 
http://www.poh.cz/VHP/pdp_navrh 

 
Připomínky lze zasílat i elektronicky: pdp@pla.cz, pdp@pvl.cz a 
pripominkovanipdp@poh.cz 

Připomínky PDP 
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Národní 

plány 

Dílčí plány 

Typ C 

Typ B 

Typ A 

Opatření v plánech povodí 



• Opatření všech úrovní představují výčet opatření k dosažení cílů 
ochrany vod, dle RVS i vodního zákona.  
 

• Souhrn je seznam opatření, kde každé opatření má svůj 
identifikátor, název a dále je uvedena výše investičních nákladů.  

• Seznam opatření je rozdělen základní a doplňková opatření 
(dle RSV). 
 

• NPP obsahují program opatření, což představuje výběr 
nákladově nejefektivnější kombinace opatření a dále ostatní 
opatření, která slouží také k dosažení cílů a nejedná se o tzv. 
prioritní opatření. 
 

• Realizace opatření, uvedených v národních plánech povodí, 
bude podporována v rámci OPŽP 2014 – 2020.  



Typ A 

 

Opatření typu A představuje návrh konkrétní činnosti za účelem redukce či 

eliminace významného vlivu.  

 

V plánech povodí se nejčastěji jedná o opatření na stokových sítích a 

čistírnách odpadních vod, úpravy vodních toků, odstraňování příčných 

překážek nebo sanace starých ekologických zátěží.  

 

Nositeli těchto opatření jsou samosprávy obcí, měst a krajů, případně 

soukromé subjekty.  





Typ B 

 

Opatření typu B navrhují obecný postup řešení k redukci nebo eliminaci 

určitého vlivu, který je identifikován na základě hodnocení stavu,  

 

   ale není znám zdroj tohoto vlivu.  

 

Protože je znám vliv na vodní útvar (např. překročený limit Pcelk  způsobující 

eutrofizaci vodního prostředí) lze navrhnout obecný postup řešení, ale 

protože není znám zdroj je působnost tohoto opatření na celý vodní útvar. 

 

K nalezení zdroje vlivu lze využít provozní nebo průzkumný monitoring, 

případně provést studie.  



Typ C 

 

Opatření typu C představuje opatření celostátní působnosti. 

• změny právních předpisů,  

• vznik strategických dokumentů,  

• databází.  

 

Tato opatření upozorňují na mezery v právních předpisech a strategických 

krocích státu, které nelze řešit opatřením typu A a B.  

Nositeli jsou ústřední vodoprávní úřady (MZe, MŽP) 

 

Pokud budou tato opatření zrealizována lze jim přičítat významný celostátní 

efekt.   

Obecně lze ještě opatření typu C charakterizovat dvěma typy: 

• opatření reagující na překročené ukazatele tedy na stav vodních útvarů 

• opatření mající za cíl zlepšit dostupnost dat a připravit prostředí pro třetí 

plánovací cyklus. 

 





Harmonogram navazujících činností 

Zveřejnění návrhů NPP, PDP a PpZPR k připomínkám 
uživatelům vody a veřejnosti (podle § 25 VZ) 

od 22.12.2014  

do 22.6.2015 

Vypořádání připomínek a aktualizace návrhů NPP, PDP a PpZPR do 31.7.2015 

Proces SEA k NPP, PDP a PpZPR a vydání stanoviska 31.10.2015 

Vydání NPP a PpZPR formou opatření obecné povahy 22.12.2015 

Zpracování zprávy a předání EK – NPP a PpZPR 22.3.2016 

Schválení PDP kraji 30.6.2016 
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