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Aktualizace OPVZ

Legislativa
• Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů

(vodní zákon)
– §19 – „Správní úřady a orgány územní samosprávy jsou povinny vést

evidenci jimi vydaných rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných
stanovisek, souhlasů a jim podaných ohlášení, k nimž daly souhlas podle
tohoto zákona…“

– §20 – „Vodoprávní úřad je povinen zaslat příslušnému katastrálnímu
úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území podle odstavce 2 do
30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla tato ochrana
území vymezena.“

– §30 – „k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů
podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro
zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za
rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo
pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením
obecné povahy.“

– §106 – Působnost, která přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní
úřady obcí s rozšířenou působností, pokud ji zákon nesvěřuje jiným
orgánům.
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Legislativa
• Vyhláška 252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových

a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto
údajů do informačních systémů veřejné správy

• Vyhláška 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)

• Správní úřady a orgány územní samosprávy ukládají do informačního
systému veřejné správy rozhodnutí, opatření obecné povahy, …

• Identifikační údaje podle odstavce 1 z rozhodnutí vydaných v přezkumném
řízení správním a soudním podle jiných právních předpisů eviduje ve vodoprávní
evidenci vždy ten správní úřad nebo orgán územní samosprávy, který
rozhodoval v prvním stupni.

• Správní úřady a orgány územní samosprávy, které ukládají správní akty a
identifikační údaje podle § 2 odst. 1 do informačního systému veřejné správy, je
předávají, včetně správních aktů uvedených v § 2 odst. 3 a 4, a identifikační
údaje Ministerstvu zemědělství v elektronické podobě nejpozději za kalendářní
čtvrtletí vždy do patnáctého dne prvního měsíce následujícího
kalendářního čtvrtletí.
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Co? 
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Proč? 
• Požadavek MŽP ČR - ústřední VÚ

– platná správně zakreslená pásma s připojeným skenem
vodoprávního rozhodnutí 

– neplatná a neověřená pásma budou odstraněna!
• Neaktuálnost dat 

– vrstva není systematicky spravována
– kompletní databáze nebyla nikdy dokončena

• Zdroj dat pro běžné úkony VÚ
– vodoprávní, stavební řízení, územní plány

• Vrstva je zdrojem pro Veřejný registr půdy – LPIS
– omezení používání hnojiv, kontroly Ústředního kontrolního a 

zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ)
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Jak? 
• Volba nejjednoduššího způsobu kontroly
• Kontrola pásem:

– Prohlížečka (DIBAVOD, HEIS, Národní geoportál)
– Xls tabulka

• Kontrola grafiky (zákresu):
– Výřez shapefile
– Prohlížečka 
– Digitální či papírové obrázky

• Kontrola rozhodnutí (přiložených dokumentů):
– Prohlížečka
– Balík pdf

• VÚ – zaslání vlastních seznamů, dokumentů, mapek, vrstev
– Kontrolu provede VÚV
– Vždy nutno doplnit nejasnosti
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Stav zpracování (06/2016)
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Přehled krajů (ORP)
• Královehradecký, Pardubický, Hl.m. Praha – hotovo
• Plzeňský – pásma převzata, část neověřena
• Ústecký – nekonzistentní data z kraje, čeká na zpracování, 

jednání s ÚP, spolupráce s ORP
• Jihočeský – kompletní zákresy z kraje bez rozhodnutí, čeká 

na zpracování, spolupráce s ORP
• Liberecký – geoportál kraje, kontrola dat ORP
• Karlovarský - nekonzistentní data z kraje
• Středočeský – řešeno na úrovni ORP 
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Středočeský kraj
Hotovo Zpracováno, čeká na doplnění V řešení Čeká na zpracování
Brandý n/L. - St. Boleslav Dobříš Rakovník Beroun
Český Brod Mladá Boleslav Hořovice Říčany
Mnichovo Hradiště Slaný Sedlčany
Neratovice
Nymburk
Příbram

Poslali část dat Přislíbeno Nepošlou Bez reakce
Benešov Kolín Černošice (ÚAP) Čáslav
Kutná Hora Kralupy n/V. Votice (ÚHUL) Kladno

Lysá n/L.
Mělník
Poděbrady
Vlašim



Čeká na zpracování Poslali část dat Nepošlou
Cheb Aš Karlovy Vary

Mariánské Lázně Kraslice
Ostrov
Sokolov
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Karlovarský kraj
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Přehled krajů (ORP)
• Zlínský – hotovo
• Olomoucký - kompletní zákresy z kraje s rozhodnutími, čeká 

na zpracování
• Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský – řešeno na 

úrovni ORP 
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Kraj Vysočina
Hotovo Zpracováno, čeká na doplnění V řešení Čeká na zpracování
Náměšť nad Oslavou Moravské Budějovice Humpolec Havlíčkův Brod
Velké Meziříčí Světlá nad Sázavou Jihlava
Chotěboř Žďár nad Sázavou

Poslali část dat Přislíbeno Bez reakce
Nové Město na Moravě Bystřice n.Pernštejnem Pacov

Pelhřimov
Telč
Třebíč
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Jihomoravský kraj
Hotovo Zpracováno, čeká na doplnění Čeká na zpracování
Brno Hustopeče Moravský Krumlov
Bučovice Pohořelice
Hodonín Šlapanice
Kuřim Tišnov
Kyjov Veselí nad Moravou
Rosice Židlochovice
Slavkov u Brna

Poslali část dat Přislíbeno Nepošlou Bez reakce
Břeclav Blansko Boskovice Ivančice

Mikulov Vyškov
Znojmo
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Moravskoslezský kraj
Hotovo

Zpracováno, čeká na doplnění Poslali část dat Přislíbeno Bez reakce
Bílovec Bruntál Frýdek-Místek Kravaře Frýdlant nad OstravicíBohumín Krnov Hlučín Rýmařov HavířovČeský Těšín TřinecFrenštát pod RadhoštěmJablunkovKarvináKopřivniceNový JičínOdryOpavaOrlováOstrava
Vítkov
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Jak dál?
(po roce 2017)
• V případě další spolupráce VÚV a MŽP ČR:

– Aktualizace vrstvy cca 1x (2x) za rok
– využití Centrálního registru vodoprávní evidence (CRVE)

vyplnění dat vodoprávními úřady!
(Vyhláška 414/2013 Sb. o vodoprávní evidenci)

– zákresy z katastru nemovitostí? – dohoda MŽP ČR s ČÚZK
– zákresy z ÚAP? - dohoda MŽP ČR s MMR ČR
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Ing. Petr Vyskoč

HEIS VÚV
petr_vyskoc@vuv.cz, 220 197 425



Portál HEIS VÚV (heis.vuv.cz)



Služby na portálu HEIS VÚV
•Vyhledání dat a informací
•Prohlížení dat (mapový prohlížeč WebMap, Hydrosoft Veleslavín 
s.r.o.)
•Stažení některých dat
•Informace o datech (metadata, dokumentace)
•Informace o projektech řešených ve VÚV TGM, v.v.i.
•Poskytování dat prostřednictvím WMS služeb



Prohlížení dat: Interaktivní mapy



HEIS VÚV a ISVS-VODA
•§ 21 vodního zákona > vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v
evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu
zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních
systémů veřejné správy.
•VÚV TGM, v.v.i. eviduje: vodní úvary a jejich stav (potenciál), „rybné
vody“, ochranná pásma vodních zdrojů, koupací oblasti, CHOPAV,
záplavová území, zranitelné a citlivé oblasti.
•Dostupnost: na HEIS VÚV prostřednictvím Vodohospodářského
informačního portálu VODA (http://voda.gov.cz)
•Dostupné i na geoportal.gov.cz formou mapových kompozic



Průmyslové zdroje znečištění a nebezpečné látky v odpadníchvodách
- Navazuje na Registr průmyslových zdrojů znečištění, stejné přihlašovací údaje
- Data poskytovaná prostřednictvím ISPOP podle § 38 odst. 4 vodního

zákona
- Databáze se zaměřuje na nebezpečné látky (základní ukazatele jsou 

sledovány v databázi odběrů a vypouštění, také dostupné na HEIS)
- Kontakt: ing. Alena Kristová, alena_kristova@vuv.cz, 595 134 853





Průmyslové zdroje znečištění a nebezpečnélátky v odpadních vodách



Ing. Hana Nováková, Ph.D.     hana_novakova@vuv.cz, 220 197 226
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


