
 
Ministerstvo zemědělství  

Čj. 31501/2010-10000 
 

 
Metodický pokyn č.   1/2010 

 
ve věci zveřejnění informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy 
(ZVHS) do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, 
Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky 
 
 
Určeno:  
Krajským úřadům 
Újezdním úřadům 
Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 
Obecním úřadům 
 
 

Čl. 1  
Důvod a důsledky transformace 

1. 
S cílem posílit integraci správy vodních toků a integrovaného řízení vodních zdrojů 
v hydrologických povodích České republiky je realizována na Příkaz ministra zemědělství 
č. 27/2010, čj. 27624/2010 – 10000 ze dne 16.9.2010 transformace Zemědělské 
vodohospodářské správy (ZVHS) do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí 
Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky. Správu 
staveb k vodohospodářským melioracím pozemků, a to hlavních melioračních zařízení 
a souvisejících čerpacích stanic, bude zajišťovat zbytková organizace ZVHS. 
2.  
Zemědělská vodohospodářská správa vykonávala působnost ve veřejné správě, jejíž obsah 
a rozsah je upraven právními předpisy. Vodoprávní úřady mají povinnost s dostatečným 
předstihem uvědomit nejen dotčené osoby, které jsou účastníky vodoprávních řízení, ale 
i širokou veřejnost o změnách, a to o zániku kompetence Zemědělské vodohospodářské 
správy a vzniku kompetence státních podniků Povodí nebo státního podniku Lesy České 
republiky ve  vodoprávních řízeních.  
3. 
Zejména k podání přiměřeného poučení pro vyřizování podání, osvědčení, dotazů atd. ve 
vodoprávních řízeních je nutno, aby všechny vodoprávní úřady podaly příslušným úředním 
osobám, které vykonávají úkony orgánů v přenesené působnosti a v samostatné působnosti, 
přesné a vyčerpávající informace o dopadu změn vzniklých transformací. 
 
 

Čl. 2  
Postup transformace 

K provedení a realizaci transformace, byly uloženy  zejména tyto úkoly: 
1. převod správy majetku ze ZVHS na jednotlivé státní podniky Povodí Vltavy, Povodí 

Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a na státní podnik Lesy České 
republiky, 

2. zápis převedeného majetku do Katastru nemovitostí, 



3. převod správy veškerých drobných vodních toků z bývalé ZVHS na nové správce 
podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

4. přehled a řešení vnějších vztahů (nájmy, smlouvy o provedení díla, investorství 
rozestavěných vodních děl atd.), 

5. kontinuální zabezpečení plnění úkolů při ochraně před povodněmi jmenováním 
nových členů povodňových orgánů, 

6. předání agendy k plnění úkolů ve veřejné správě. 
 

Transformace se uskuteční ke dni 1. ledna 2011. 
 
 

Čl. 3 
Příkladný výčet převzetí působnosti ve vodoprávních řízeních 

Státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky převezmou působnost 
Zemědělské vodohospodářské správy v oblastech upravených vodním zákonem nejméně 
v tomto rozsahu: 
 

� vydávání vyjádření k vypouštění odpadních vod (§ 15a odst. 2 písm. e), 
� plnění povinností vlastníků vodních děl (§ 59, 62), 
� povinnost připravit podklady pro vedení dokumentace o stanovených záplavových 

územích (§ 66 odst. 6), 
� oznámení nebezpečí zvláštní povodně (§ 73 odst. 3), 
� zajištění povodňových zabezpečovacích prací ( 75 odst. 3), 
� plnění úkolů při ochraně před povodněmi ( § 83, 84, 85, 86 odst. 3), 
� podle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona se stanou účastníkem řízení, kdy se 

řízení dotýká vodního toku (§ 43, 45, 47, 48, 49, 54 odst. 5), 
� vydávání vyjádření a stanovisek vyžádaných podle ustanovení právních předpisů pro 

činnost správních úřadů. 
 
 

Čl. 4 
Postup a způsob zveřejnění informací 

 
1. 
Přehled veškerých vodních toků s vyznačením jejich správy bude od 1.1.2011 trvale 
zveřejněn na Vodohospodářském informačním portálu (www.voda.gov.cz) v sekci evidence 
ISVS/vodní toky. 
2. 
Ministerstvo zemědělství jako ústřední vodoprávní orgán zveřejní tento metodický pokyn na 
webové stránce Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz). Dále jej zašle do datových schránek 
krajským úřadům a újezdním úřadům. Krajské úřady předají metodický pokyn obecním 
úřadům obcí s rozšířenou působností a obce s rozšířenou působností metodický pokyn předají 
příslušným obecním úřadům v jejich správním obvodu. Vodoprávní úřady a újezdní úřady 
seznámí širokou veřejnost s podstatnými částmi tohoto metodického pokynu, a to zejména 
s články 1 a 3, způsobem v místě obvyklým.  

 
 
 
 



Čl. 5 
Časová působnost 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu ministra.  
 

 
 
 
V Praze dne 26.11.2010 

 
 

 
 
 

Ing. Ivan Fuksa v.r. 
ministr zemědělství 

 
 
 
 
 
 
 
 


