
II. 

Návrh 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne……….…2020, 

 

kterou se mění 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 

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona 

č. 150/2010 Sb. a zákona č. /2020 Sb.: 

 

Čl. I 

 

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, se mění takto: 

 

1. V § 1 se písmeno a) zrušuje. 

 

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c). 

 

2. V § 1 písm. c) se slovo „toků“ nahrazuje slovem „linií“ a za slovo „údaje“ se vkládají 

slova „a názvy“. 

 

3. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), 

která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí: 

 

„d) identifikací vodoprávní struktury vodní linie povrchové nebo podzemní vody19) její 

vyznačení v délce od pramene nebo začátku až po zaústění do jiné linie nebo do 

opuštění území České republiky nebo do jejího přirozeného ukončení, včetně směru 

jejího toku, 

 

e) identifikací hydrologické struktury vodní linie povrchové nebo podzemní vody19) 

označení hydrologického stavu vodní linie v délce od pramene nebo začátku až po 

zaústění do jiné linie nebo do opuštění území České republiky nebo do jejího 

přirozeného ukončení, včetně směru jejího toku. 

__________________ 
19) § 56 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.“. 
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4. § 2 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 2 

 

Evidence vodních toků, jejich povodí, a ostatních vodních linií 

 

(1) Vodní toky a ostatní vodní linie se evidují formou liniového znázornění. 

Identifikaci vodoprávní struktury vodních toků a ostatních vodních linií určují správci 

povodí a státní podnik Lesy České republiky (dále jen „Lesy“).  

 

(2) Vodní toky se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru 

vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, délce, směru toku, 

správci a geometrickém určení.  

 

(3) Hydrologická povodí vodních toků se evidují formou polygonu v rozsahu 

údajů o jejich číselném identifikátoru, velikosti plochy a  jsou stanovovány na základě 

hydrologické struktury vodních linií. Identifikaci hydrologických povodí určuje Český 

hydrometeorologický ústav. 

 

(4) Ostatní vodní linie se evidují v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru 

vodoprávní struktury, číselném identifikátoru hydrologické struktury, směru toku, délce 

a geometrickém určení. 

 

(5) Lesy zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru vodoprávní 

struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku, který spravují podle § 48 

vodního zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy. 

 

(6) Správci povodí zpracovávají údaje o názvu, číselném identifikátoru 

vodoprávní struktury, délce, správci a polohovém určení vodního toku ve své územní 

působnosti, vyjma vodních toků evidovaných podle odstavce 5, a zpracované údaje 

ukládají do informačního systému veřejné správy. 

 

(7) Správci povodí a Lesy evidují údaje o  číselném identifikátoru vodoprávní 

struktury, délce a polohovém určení ostatní vodní linie a zpracované údaje ukládají 

do informačního systému veřejné správy. 

 

(8) Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná 

instituce určuje identifikaci hydrologické struktury vodních linií, zpracovává údaje 

o číselném identifikátoru hydrologické struktury vodních linií a zpracované údaje ukládá 

do informačního systému veřejné správy. 

 

(9) Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí, Lesy 

a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, veřejnou výzkumnou 

institucí, zpracovává údaje o číselném identifikátoru vodoprávní struktury, číselném 

identifikátoru hydrologické struktury, velikosti plochy a polohovém určení rozvodnice 

hydrologického povodí a číslu hydrologického pořadí, a zpracované údaje ukládá 

do informačního systému veřejné správy; k tomuto účelu využívá údaje podle odstavců 

5 až 8. 
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(10) Data informačního systému veřejné správy jsou přístupná správci základní 

báze geografických dat v rozsahu nutném pro zajištění geometrického určení vodních 

toků a ostatních vodních linií. 

 

5. Nadpis § 3 zní: 

 

„Evidence objektů na vodních tocích a ostatních vodních liniích“. 

  

6. V § 3 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa 

překážky“. 

 

7. V § 3 odst. 2 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „vlastníkovi objektu, 

vlastníkovi měřící technologie, zpracovateli dat a polohovém určení místa objektu“. 

 

8. V § 3 odst. 4 se slovo „hospodaření“ nahrazuje slovem „hospodařit“. 

 

9. V § 4 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

hydrogeologického rajonu polygonem“. 

 

10. § 5 zní: 

 

„§ 5 

 

  (1) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy 

ukládají, vyjma vodních nádrží podle odstavce 2, informace o  

 

a) vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody přesahuje 

1 000 000 m3, údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny 

maximálního nadržení polygonem a polohovém určení průsečíku osy středu hráze 

a osy vodního toku, geometrickém určení a dalších údajů stanovených v příloze 

vyhlášky2), s výjimkou údajů o hospodaření na vodním díle, 

 

b) vodních nádržích, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody 

nepřesahuje 1 000 000 m3 a  ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, 

číselném identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem 

a polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku, geometrickém 

určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině 

ovladatelného prostoru, 

 

c) vodních nádržích, jejichž hráz je zařazena do I. až IV. kategorie z hlediska 

technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 5 vodního zákona, s výjimkou 

vodních nádrží podle písmen a) a b), údaje o jejich názvu, číselném identifikátoru, 

polohovém určení průsečíku osy středu hráze a osy vodního toku a geometrickém 

určení. 

 

(2) Lesy zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají 

u vodních nádrží, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody nepřesahuje 

1 000 000 m3 a  ke kterým mají právo hospodařit, údaje o jejich názvu, číselném 

identifikátoru, polohovém určení hladiny maximálního nadržení polygonem 

a polohovém určení osy středu hráze a osy vodního toku, geometrickém určení, kótě 
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maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše při hladině ovladatelného 

prostoru.“. 

 

11. V § 6 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

polygonem“. 

 

12. V § 6 odst. 2 se za slova „údajů o jejich“ vkládají slova „polohovém určení polygonem,“. 

 

13. V § 7 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa“. 

 

14. V § 8 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení místa 

profilu sledování“. 

 

15. V § 9 odst. 1 se slovo „jednotlivé“ zrušuje a slova „územní identifikaci“ se nahrazují 

slovy „polohovém určení“. 

 

16. V § 10 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení“. 

 

17. V § 13 odst. 1 se slovo „příloze“ nahrazuje slovy „přílohách č. 1 až 4“ a slova „jejich 

územní identifikaci“ se nahrazují slovy „polohovém určení místa odběru“. 

 

18. V § 14 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

místa odběru“. 

 

19. V § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy 

„polohovém určení místa vypouštění“. 

 

20. V § 18 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

povodí polygonem“. 

 

21. V § 19 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

oblasti polygonem“. 

 

22. V § 20 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

ochranného pásma polygonem“. 

 

23. V § 21 odst. 1 a 2 a v § 22 odst. 1 a 2 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují 

slovy „polohovém určení místa zdroje“. 

 

24. V § 21 odst. 3 se slova „Ministerstvo zemědělství podle § 22 vodního zákona“ nahrazují 

slovy „Český hydrometeorologický ústav“. 

 

25. V § 22 odst. 3 se slova „Ministerstvo zemědělství“ nahrazují slovy „Český 

hydrometeorologický ústav“. 

 

26. V § 23 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

citlivé oblasti polygonem“. 

 

27. V § 24 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

zranitelné oblasti polygonem“. 
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28. V § 25 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

oblasti polygonem“ a za slovo „koupaliště,“ se vkládají slova „číselném identifikátoru,“. 

 

29. V § 26 odst. 1 se slova „jejich územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

linie“. 

 

30. V nadpisu § 27 se slova „vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků“ 

nahrazují slovy „hlavních odvodňovacích a hlavních závlahových zařízení“. 

 

31. V § 27 odst. 1 se slova „Vodní díla k vodohospodářským melioracím zemědělských 

pozemků“ nahrazují slovy „Hlavní odvodňovací a hlavní závlahová zařízení“ a slova 

„jejich územní identifikaci“ se nahrazují slovy „polohovém určení linie“. 

 

32. V § 28 odst. 1 se slova „územní identifikaci“ nahrazují slovy „polohovém určení 

záplavového území polygonem“, slova „názvu obce“ se nahrazují slovy „katastrálním 

území“, slovo „jejímž“ se nahrazuje slovem „jehož“ a slovo „kódu“ se nahrazuje slovem 

„názvu“. 

 

33. V § 29 odst. 2 se slova „a § 18 až 29“ nahrazují slovy „, § 18 až 20 a § 23 až 29“ a slova 

„a § 13 až 17“ se nahrazují slovy „, § 13 až 17 a § 21 a 22“. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení bodu 10, 

pokud jde o § 5 odst. 1 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026. 

 

 

 

 

Ministr: 
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