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dle § 24 VZ odst. 10 

Pořizuje:  

• Ministerstvo zemědělství  

a 

• Ministerstvo životního prostředí 

ve spolupráci s  

• Příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. 

Zhotovitel:  
• Sdružení firem VRV, a.s. + DHI, a.s. 

Národní plány povodí schvaluje vláda. 

Kdo pořizuje národní plány povodí Labe, 

Odry a Dunaje? 

 

 



Kde návrhy národních plánů povodí najdu? 

 
Návrhy národních plánů povodí Labe/Odry/Dunaje jsou dostupné 

k  nahlédnutí: 

  

v listinné podobě na adrese: 

  

Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, 

v informační kanceláři 

Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - 

Vršovice 

   

v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství 

eagri.cz  Voda  Plánování v oblasti vod  Příprava plánů povodí pro 2. 

období  Zveřejněné informace 

 

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

povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/) 

 

 

 



K čemu národní plány povodí slouží ? 

 
 Národní plány povodí stanovují cíle (§ 24 odst. 4)  

 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,  

 Dále obsahují souhrny programů opatření k dosažení 

uvedených cílů  

a stanovují strategii jejich financování. 

Komu jsou národní plány povodí určeny ? 

 
Plány povodí jsou podkladem pro výkon veřejné správy, 

zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. 

Dále jsou plány povodí určeny k informování odborné i laické 

veřejnosti. 



Co obsahuje národní plán povodí? 

Části popisné  

 Popis všeobecných a vodohospodářských charakteristik. 

 Analýza vlivů (užívání vod), způsob využití území a míra 

antropogenního ovlivnění. 

 Popis monitoringu povrchových a podzemních vod a 

chráněných oblastí. 

 Výsledky hodnocení stavu vodních útvarů. 

Části návrhové 

 Opatření k dosažení cílů pro vodní útvary nedosahující dobrého 

stavu nebo potenciálu. 

 Odhad stavu vodních útvarů k roku 2015 a 2021 

 V případě nedostatečných opatření zvláštní a méně přísné cíle. 

 

 



Typy opatření: 

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.  

Co obsahuje národní plán povodí? 

Typ B 

Opatření typu B navrhují obecný postup řešení k redukci nebo eliminaci určitého vlivu.  

Tento vliv byl identifikován skrze překročený ukazatel hodnocení stavu, ale není znám přímý 

zdroj (přesná lokalizace ve vodním útvaru).  

Např. pro překročený limit celkového fosforu potenciálně způsobující eutrofizaci vodního 

prostředí se navrhuje dle typu vlivu obecný postup řešení, který se aplikuje na celý vodní 

útvar. Během plánovacího cyklu by mělo opatření z typu B přejít na typ A. 

K nalezení hlavního zdroje (vlivu) lze využít provozní nebo zadat průzkumný monitoring, 

případně zjišťovací studii.  

 

 



Typ C 

Opatření typu C představuje opatření celostátní působnosti.  

Jedná se doplňkové opatření zahrnující zejména 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 těchto opatření jsou ústřední vodoprávní úřady - Ministerstvo zemědělství a 

Ministerstvo životního prostředí.  

Pokud budou tato opatření zrealizována, lze jim přičítat významný celostátní efekt.   

 Obecně lze ještě opatření typu C charakterizovat dvěma typy. Jsou jimi opatření reagující 

na překročené ukazatele (plošně problematické) tedy na stav vodních útvarů a opatření 

mající za cíl zlepšit dostupnost dat a připravit prostředí pro třetí plánovací cyklus. 

 

Co obsahuje národní plán povodí? 



Co obsahuje národní plán povodí? 



K čemu slouží souhrn programu opatření ? 

Souhrn programu opatření 

 Souhrn programu opatření představuje výčet opatření k dosažení 

cílů ochrany vod.  

 Souhrn obsahuje seznam opatření. Každé opatření má svůj 

identifikátor, název a dále je uvedena výše investičních nákladů.  

 Souhrn programu opatření je rozdělen na program opatření, což 

představuje výběr nákladově nejefektivnější kombinace opatření a 

na ostatní opatření, která slouží také k dosažení cílů a nejedná 

se o prioritní opatření. 

 

• Realizace opatření, uvedených v národních plánech povodí, bude 

podporována v rámci OPŽP 2014 – 2020. (Bude posuzován 

soulad se stání politikou plánování v oblasti vod.) 



Nástroje vyplývající z NPP aneb vyplývají pro mne z 

národních plánů povodí nějaké povinnosti? 

Opatření obecné povahy 

= správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a s obecně určenými 

adresáty 

 

• Návrh OOP je připravován Ministerstvem zemědělství (obsah a forma 

OOP je rozpracována) 

• Princip a způsob byl představen na jednání KPOV 

• Kapitola IV a V 

§ 12 VZ odst. 3 

Vodoprávní úřad povolení nakládání s vodami změní nebo zruší, je-li to 

nezbytné 

a) k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí 

b) ke splnění programů snížení znečištění povrchových vod 

c) ke splnění programu snížení znečištění povrchových a podzemních 

vod NL a ZNL. 

§ 38 VZ odstavec 8 až 10 

Povolování vypouštění odpadních vod, možnost stanovení přísnějších 

požadavků na vypouštění k dosažení (udržení) cílů ochrany vod 



Časový plán a program prací - výhled 

22. 12. 2014 – 22. 6. 2015   

Zveřejnění návrhů NPP, PDP a PpZPR k připomínkám veřejnosti. 

 

15. 6. 2015 – 30. 7. 2015 

Vypořádání připomínek a úprava návrhů plánů. 

 

11/2015 

Předložení NPP a PpZPR ke schválení vládě. 

 

12/2015 

Schválení NPP a PpZPR vládou ČR. 

 

12/2015 

Vydání opatření obecné povahy pro NPP a PpZPR. 

 

22. 12. 2015 

Zveřejnění schválených NPP a PpZPR. 



Jakým způsobem mám podat připomínky? 

Připomínky k návrhům Národních plánů povodí Labe/Odry/Dunaje je možno 

podávat do 22. června 2015. 

v písemné podobě na adresu: 

 Ministerstvo zemědělství  

 Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových 

 opatření  

 Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

 

v elektronické podobě na e-mail: 

pp@mze.cz 

  

Připomínky musí být označeny názvem příslušného dokumentu „Návrh 

Národního plánu povodí Labe/Odry/Dunaje“ a musí obsahovat jméno 

a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu 

nebo název a sídlo u právnické osoby.  



Jak se dozvím, jakým způsobem byla má 

připomínka vypořádána? 

Po termínu 22. června 2015 budou připomínky vyhodnoceny a 

jejich vypořádání bude k dispozici na Ministerstvu zemědělství a 

Ministerstvu životního prostředí v listinné podobě a v elektronické 

podobě na jejich internetových stránkách. 



DĚKUJI ZA POZORNOST. 

 
Ing. Robin Hála 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

 
Případné dotazy zašlete na adresu hala@vrv.cz . 

 


