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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. července 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů

a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském inter-
venčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zá-
kona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení pod-
mínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke
zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských
produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení
vlády č. 285/2007 Sb., nařízení vlády č. 373/2010 Sb.
a nařízení vlády č. 173/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 4 odst. 1 písm. d) se za slovo „zařízení“
vkládají slova „pro chovatele včel“.

3. V § 4 odst. 1 písm. e) úvodní části ustanovení
a v § 4 odst. 4 písm. e) se slova „pořádání přednášek“
nahrazují slovy „vedení včelařských kroužků“.

4. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „typu Langstroth,
Dadant nebo typu s rámkovými rozměry 390 x 240 mm“

zrušují.

5. V § 4 odst. 2 písm. a) až d) a f) se slova „po-
čet a“ zrušují.

6. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova „počet a téma-
ta přednášek“ nahrazují slovy „témata včelařských
kroužků“.

7. V § 4 odst. 3 se slova „úředně ověřenou“ zru-
šují.

8. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova „vedli
nejméně 2 přednášející, kteří mají“ nahrazují slovy
„vedl přednášející, který má“, slova „v oboru včelař“
se nahrazují slovy „v oboru vzdělání včelař“, slovo

„získali“ se nahrazuje slovem „získal“, slova „jsou drži-
teli“ se nahrazují slovy „je držitelem“, slovo „schvá-
lení“ se nahrazuje slovem „schválený“ a slova „nebo
uvedení“ se nahrazují slovy „a uvedený“.

9. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „6 hodin“
nahrazují slovy „4 hodiny“.

10. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 2, § 4 odst. 4
písm. b) bodě 2, § 4 odst. 4 písm. c) bodě 2 a v § 10
odst. 1 písm. b) a c) se slovo „kalendářní“ zrušuje.

11. V § 4 odst. 4 písm. c) bodě 1 se slova „v oboru
včelař“ nahrazují slovy „v oboru vzdělání včelař“, slova
„nebo uvedený“ se nahrazují slovy „a uvedený“ a slova
„kurz uskutečněn“ se nahrazují slovy „přednáška
uskutečněna“.

12. V § 4 odst. 4 písm. e) úvodní části ustanove-
ní se slovo „přednášky“ nahrazuje slovy „včelařské
kroužky“.

13. V § 4 odst. 4 písm. e) se na konci textu bodu 1
doplňují slova „nebo uvedený v seznamu předloženém
žadateli do 31. ledna kalendářního roku, v němž má být
vedení kroužku uskutečněno, občanským sdružením
soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po
dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících
tomuto kalendářnímu roku“.

14. V § 6 odst. 2 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje
číslem „20“.

15. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Fond poskytne dotaci na pořízení nového za-
řízení pro kočování včelstev podle odstavce 1, prokáže-
-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalen-
dářního roku pořízení takového zařízení chovatelem
včel podle odstavce 2 písm. a), který se zaváže držet
a provozovat toto zařízení nejméně po dobu 5 let, a sou-
časně zdravotní způsobilost včelstev tohoto chovatele
ke kočování v příslušném kalendářním roce.“.
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16. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „úředně ově-
řené“ zrušují.

17. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Dotaci v rámci opatření obnova včelstev lze
poskytnout na šlechtitelský chov včelích matek z uzna-
ného šlechtitelského programu11) na území České
republiky.“.

18. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slovo „žádosti“ vkládají slova „o dotaci podle od-
stavce 1“.

19. V § 8 odst. 2 písm. a) a b) se slova „a jde-li
o dotaci podle odstavce 1 písm. a)“ zrušují.

20. V § 8 odst. 2 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

21. V § 8 odst. 3 se slova „na chov“ nahrazují
slovy „na šlechtitelský chov“ a za slovo „roku“ se vklá-
dají slova „seznam chovatelů včelích matek zařazených
do uznaného šlechtitelského programu a“.

22. V § 8 se odstavce 4 a 5 zrušují.

23. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , nejvýše na 2 praktické kurzy vedené
přednášejícím v jednom dni“.

24. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „ , nejvýše na 2 přednášky vedené před-
nášejícím v jednom dni“.

25. V § 10 odst. 1 písm. f) se číslo „10 000“ na-
hrazuje číslem „15 000“ a slova „pořádání přednášek“
se nahrazují slovy „vedení jednotlivého včelařského
kroužku“.

26. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Výše dotace na opatření podle § 8 činí 300 Kč
na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského
chovu z uznaného šlechtitelského programu11).“.

27. V § 10 odst. 6 se slova „podle § 14a“ nahrazují
slovy „podle § 14“, slova „odstavce 2“ se nahrazují
slovy „odstavců 2, 4 a 5“ a slova „odstavců 1, 3 až 5“
se nahrazují slovy „odstavců 1 a 3“.

28. § 14 zní:

„§ 14

Pokud se pro příslušný kalendářní rok oproti
předchozímu kalendářnímu roku sníží celková výše
příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle to-
hoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto na-
řízení na příslušný kalendářní rok o takovou procentní
část, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů roz-

počtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu
roku.“.

29. § 14a se zrušuje.

30. Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují.

31. V příloze č. 1 části A bodě 3 se za slovo
„systém“ vkládají slova „prevence a“.

32. V příloze č. 1 části A bodě 6 se za slovo
„v“ vkládají slova „prevenci a“.

33. V příloze č. 1 části A se doplňuje bod 7, který
zní:

„7. Kurz pro ekonomickou a kontrolní činnost v ob-
lasti chovu včel, právní předpisy související s včelař-
stvím, organizační zabezpečení léčení včel se zvlášt-
ním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu,
šlechtění včel a pro práci s dětmi a mládeží ve vče-
lařských kroužcích pro děti a mládež.“.

34. V příloze č. 1 části B se slova „občanských
sdružení, působících“ nahrazují slovem „žadatele“.

35. V příloze č. 1 nadpisu části C se slova „pro
chovatele včel, děti a mládež“ nahrazují slovy „a vče-
lařských kroužků“.

36. V příloze č. 1 části C bodě 6 se za slovo
„Ekologický“ vkládají slova „a přírodě blízký“.

37. V příloze č. 1 části C bod 11 zní:

„11. Provozní metody při chovu většího počtu včel-
stev, kočování se včelstvy.“.

38. V příloze č. 2 části A se doplňují body 15 a 16,
které znějí:

„15. Jednoúčelový mechanický ometač včel.

16. Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí
do 200 kg.“.

39. V příloze č. 2 části B se za bod 6 vkládá nový
bod 7, který zní:

„7. APIGUARD A.U.V. (gel).“.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení
vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.

Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr zemědělství:

Toman v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. srpna 2013

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. a zákona č. 150/2010 Sb.:

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) územní identifikací údaj o existenci a polohovém
určení objektu,

b) přirozeným průtokem vody naměřený průtok
vody, který se upravuje podle množství odběrů,
vypouštění a dalších dostupných údajů o jeho
ovlivnění tak, aby odpovídal přirozenému hydro-
logickému režimu vodního toku,

c) objektem na vodním toku příčná překážka, jako je
přehradní hráz, hráz malé vodní nádrže nebo ryb-
níka, jez, stupeň znemožňující přirozenou migraci
vodních živočichů nebo stavba sloužící k pozoro-
vání stavu povrchových vod umístěná v korytě
vodního toku nebo na pozemku sousedícím s ko-
rytem vodního toku,

d) geometrickým určením vodních toků a vodních
nádrží prostorové údaje přebírané ze základní
báze geografických dat České republiky podle zá-
kona o zeměměřictví1).

§ 2

Evidence vodních toků

(1) Vodní toky se evidují v rozsahu údajů o jejich
názvu, číselném identifikátoru, délce, správci, územní
identifikaci a geometrickém určení. Hydrologická po-
vodí vodních toků se evidují v rozsahu údajů o jejich
číselném identifikátoru, velikosti plochy a územní iden-
tifikaci rozvodnice.

(2) Správci povodí a státní podnik Lesy České re-

publiky (dále jen „Lesy“) zpracovávají údaje o názvu,
číselném identifikátoru, délce, správci a územní identi-
fikaci vodního toku, který spravují podle § 48 vodního
zákona, a zpracované údaje ukládají do informačního
systému veřejné správy.

(3) Správci povodí zpracovávají ve spolupráci
s Lesy údaje o názvu, číselném identifikátoru, délce,
správci a územní identifikaci vodního toku, s výjimkou
vodních toků podle odstavce 2, a zpracované údaje
ukládají do informačního systému veřejné správy.

(4) Správci povodí a Lesy zpracovávají údaje
o geometrickém určení vodních toků podle odstavců 2
a 3 a zpracované údaje ukládají do informačního systé-
mu veřejné správy.

(5) Český hydrometeorologický ústav ve spolu-
práci se správci povodí a Lesy zpracovává údaje o čísel-
ném identifikátoru, velikosti plochy a územní identifi-
kaci rozvodnice hydrologického povodí a zpracované
údaje ukládá do informačního systému veřejné správy;
k tomuto účelu využívá údaje podle odstavců 2 a 3.

(6) Data informačního systému veřejné správy
jsou přístupná správci základní báze geografických
dat v rozsahu nutném pro zajištění geometrického
určení vodních toků na základě územní identifikace
v rozsahu stanoveném zákonem o zeměměřictví1).

§ 3

Evidence objektů na vodních tocích

(1) Příčné překážky vyšší než 1 m hodnocené
v plánech povodí podle § 24 vodního zákona se evidují
v rozsahu údajů o jejich typu, číselném identifikátoru
a územní identifikaci.

(2) Stavby sloužící k pozorování stavu povrcho-
vých vod se evidují v rozsahu údajů o jejich typu, čí-
selném identifikátoru a územní identifikaci.
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(3) Správci povodí zpracovávají a do informačního
systému veřejné správy ukládají údaje podle odstavce 1.

(4) Správci povodí a Český hydrometeorologický
ústav zpracovávají údaje podle odstavce 2 u staveb, ke
kterým mají právo hospodaření, a zpracované údaje
ukládají do informačního systému veřejné správy.

§ 4

Evidence hydrogeologických rajonů

(1) Hydrogeologické rajony se evidují v rozsahu
údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném
identifikátoru, identifikátoru a názvu příslušných
útvarů podzemních vod a názvu mezinárodní oblasti
povodí na území České republiky.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá Český hydro-
meteorologický ústav.

§ 5

Evidence vodních nádrží

(1) Vodní nádrže, jejichž povolený objem vzduté
nebo akumulované vody přesahuje 1 000 000 m3, se
evidují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identi-
fikátoru, územní identifikaci, geometrickém určení
a dalších údajů stanovených v příloze vyhlášky2), s vý-
jimkou údajů o hospodaření na vodním díle.

(2) Vodní nádrže, ke kterým mají právo hospoda-
ření Lesy, se evidují v rozsahu údajů o jejich názvu,
číselném identifikátoru, územní identifikaci, geometric-
kém určení, kótě maximální hladiny, celkovém objemu
a zatopené ploše při hladině ovladatelného prostoru.

(3) Vodní nádrže, jejichž povolený objem vzduté
nebo akumulované vody nepřesahuje 1 000 000 m3 a ke
kterým mají správci povodí právo hospodaření, se evi-
dují v rozsahu údajů o jejich názvu, číselném identifi-
kátoru, územní identifikaci, geometrickém určení, kótě
maximální hladiny, celkovém objemu a zatopené ploše
při hladině ovladatelného prostoru.

(4) Vodní nádrže, jejichž hráz je zařazena do I.
až III. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního
dohledu podle § 61 odst. 5 vodního zákona, s výjimkou
vodních nádrží podle odstavců 1 až 3, se evidují v roz-

sahu údajů o jejich názvu, číselném identifikátoru,
územní identifikaci a geometrickém určení.

(5) Správci povodí zpracovávají a do informačního
systému veřejné správy ukládají údaje podle odstavců 1,
3 a 4, s výjimkou geometrického určení.

(6) Lesy zpracovávají a do informačního systému
veřejné správy ukládají údaje podle odstavce 2, s výjim-
kou geometrického určení.

(7) Správci povodí a Lesy zpracovávají údaje
o geometrickém určení vodních nádrží podle odstav-
ců 1 až 4 a zpracované údaje ukládají do informačního
systému veřejné správy.

§ 6

Evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných
vodních útvarů a umělých vodních útvarů

(1) Útvary povrchových vod se evidují v rozsahu
údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném
identifikátoru, kategorii a typu, názvu dílčího povodí
a názvu mezinárodní oblasti povodí na území České
republiky.

(2) Útvary podzemních vod se evidují v rozsahu
údajů o jejich názvu a číselném identifikátoru, názvu
a číselném identifikátoru příslušejícího hydrogeologic-
kého rajonu a jejich příslušnosti k mezinárodní oblasti
povodí, dílčímu povodí, správci povodí, správnímu ob-
vodu kraje, popřípadě krajů.

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 zpracovává a do
informačního systému veřejné správy ukládá pověřený
odborný subjekt.

§ 7

Evidence množství povrchových vod

(1) Množství povrchových vod se eviduje v roz-
sahu údajů o naměřeném průtoku vody a údajů o při-
rozeném průtoku vody ve vodních tocích ve vybraných
vodoměrných stanicích a ve vložených profilech ve
vodních tocích podle výstupů hydrologické bilance
množství vody podle vyhlášky o obsahu vodní bi-
lance3) a údajů o územní identifikaci profilů sledování
množství povrchových vod.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
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mačního systému veřejné správy ukládá Český hydro-
meteorologický ústav.

§ 8

Evidence jakosti povrchových vod

(1) Jakost povrchových vod se eviduje v rozsahu
údajů charakteristických hodnot vybraných ukazatelů
z výsledků hodnocení4) v profilech sledování jakosti
povrchových vod a údajů o jejich územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá Český hydro-
meteorologický ústav.

§ 9

Evidence množství podzemních vod

(1) Množství podzemních vod se eviduje v rozsahu
údajů o přírodních zdrojích podzemních vod pro jed-
notlivé hydrogeologické rajony v rámci dílčích povodí
a mezinárodních oblastí povodí na území České repu-
bliky podle výstupů hydrologické bilance množství
vody3), režimu hladin podzemních vod podle výstupů
získaných z monitorovací sítě kvantitativního stavu
podzemních vod5) a o územní identifikaci objektů mo-
nitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod.

(2) Údaje podle odstavce 1 z objektů monitoro-
vací sítě kvantitativního stavu sledování množství pod-
zemních vod zpracovává a do informačního systému
veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický
ústav.

§ 10

Evidence jakosti podzemních vod

(1) Jakost podzemních vod se eviduje v rozsahu
údajů získaných z monitorovací sítě chemického stavu
podzemních vod5) a údajů o územní identifikaci ob-
jektů monitorovací sítě chemického stavu podzemních
vod.

(2) Údaje podle odstavce 1 z objektů monitoro-
vací sítě podzemních vod zpracovává a do informač-
ního systému veřejné správy ukládá Český hydro-
meteorologický ústav.

§ 11

Evidence stavu vodních útvarů

(1) Stav útvarů povrchových vod se eviduje v roz-
sahu údajů o jejich číselném identifikátoru a o klasifikaci
jejich chemického a ekologického stavu.

(2) Stav útvarů podzemních vod se eviduje v roz-
sahu údajů o jejich číselném identifikátoru a o klasifikaci
jejich chemického a kvantitativního stavu.

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 zpracovává a do
informačního systému veřejné správy ukládá pověřený
odborný subjekt.

§ 12

Evidence ekologického potenciálu
silně ovlivněných a umělých vodních útvarů

(1) Ekologický potenciál6) silně ovlivněných útva-
rů povrchových vod a náležitosti programu zjišťování
a hodnocení stavu povrchových vod silně ovlivněných
a umělých vodních útvarů se eviduje v rozsahu údajů
o jejich číselném identifikátoru a jeho klasifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá pověřený od-
borný subjekt.

§ 13

Evidence odběrů povrchových vod

(1) Odběry povrchových vod, na které se vztahuje
ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se evidují
v rozsahu údajů pro odběry povrchových vod stanove-
ných v příloze vyhlášky8) a údajů o jejich územní iden-
tifikaci.
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4) § 3 vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického
potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu
povrchových vod.

5) § 15 vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu
podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.

6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 98/2011 Sb.
7) § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
8) Přílohy č. 1 až 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.



(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do
informačního systému veřejné správy ukládají správci
povodí.

§ 14

Evidence odběrů podzemních vod

(1) Odběry podzemních vod, na které se vztahuje
ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se evidují
v rozsahu údajů pro odběry podzemních vod stanove-
ných v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8) a údajů o jejich
územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do in-
formačního systému veřejné správy ukládají správci po-
vodí.

§ 15

Evidence vypouštění odpadních vod

(1) Údaje o vypouštění odpadních vod, na které se
vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se
evidují v rozsahu údajů pro vypouštění odpadních
vod stanovených v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8)
a údajů o jejich územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do in-
formačního systému veřejné správy ukládají správci po-
vodí.

§ 16

Evidence vypouštění důlních vod

(1) Údaje o vypouštění důlních vod, na které se
vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se
evidují v rozsahu údajů pro vypouštění důlních vod
stanovených v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8) a údajů
o jejich územní identifikaci.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do
informačního systému veřejné správy ukládají správci
povodí.

§ 17

Evidence akumulace povrchových vod
ve vodních nádržích

(1) Údaje o akumulaci povrchových vod ve vod-
ních nádržích, na kterou se vztahuje ohlašovací povin-
nost pro vodní bilanci7), se evidují v rozsahu údajů pro
akumulaci povrchových vod ve vodních nádržích sta-
novených v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do
informačního systému veřejné správy ukládají správci
povodí.

§ 18

Evidence mezinárodních oblastí povodí na území
České republiky a dílčích povodí

(1) Části mezinárodních oblastí povodí na území
České republiky a jejich dílčí povodí se evidují v roz-
sahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stano-
vených vyhláškou o oblastech povodí9).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do
informačního systému veřejné správy ukládají správci
povodí.

§ 19

Evidence chráněných oblastí
přirozené akumulace vod

(1) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod se
evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci
a údajů stanovených nařízením vlády10).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá pověřený
odborný subjekt.

§ 20

Evidence ochranných pásem vodních zdrojů

(1) Ochranná pásma vodních zdrojů se evidují
v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů
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9) Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.
10) Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krko-

noše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.

Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory,
Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky.

Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Se-
veročeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvarter řeky Moravy.



stanovených ve vyhlášce o vodoprávní evidenci11), s vý-
jimkou údajů o jméně, příjmení, trvalém pobytu a rod-
ném čísle fyzické osoby.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá pověřený od-
borný subjekt.

§ 21

Evidence zdrojů povrchových vod,
které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá

jejich využití jako zdroje pitné vody

(1) Zdroje povrchových vod, které jsou využí-
vány jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů
o jejich územní identifikaci, názvu vodního toku nebo
vodní nádrže, názvu a číselném kódu katastrálního
území, kategorii surové vody12) a identifikačním čísle
odběru.

(2) Zdroje povrchových vod, u kterých se před-
pokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, se evidují
v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu
vodního toku nebo vodní nádrže a názvu a číselném
kódu katastrálního území.

(3) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá Ministerstvo
zemědělství podle § 22 vodního zákona.

(4) Údaje podle odstavce 2 zpracovávají a do in-
formačního systému veřejné správy ukládají správci po-
vodí podle vodního zákona na základě schválených ná-
rodních plánů povodí.

§ 22

Evidence zdrojů podzemních vod,
které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá

jejich využití jako zdroje pitné vody

(1) Zdroje podzemních vod, které jsou využívány
jako zdroje pitné vody, se evidují v rozsahu údajů o je-
jich územní identifikaci, názvu a číselném kódu katas-

trálního území, kategorii surové vody12) a identifikač-
ním čísle odběru.

(2) Zdroje podzemních vod, u kterých se předpo-
kládá jejich využití jako zdroje pitné vody, se evidují
v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a názvu
a číselném kódu katastrálního území.

(3) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá Ministerstvo
zemědělství.

(4) Údaje podle odstavce 2 zpracovávají a do
informačního systému veřejné správy ukládají správci
povodí na základě schválených národních plánů po-
vodí.

§ 23

Evidence citlivých oblastí

(1) Citlivé oblasti se evidují v rozsahu údajů o je-
jich územní identifikaci a údajů stanovených nařízením
vlády13).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá pověřený od-
borný subjekt.

§ 24

Evidence zranitelných oblastí

(1) Zranitelné oblasti se evidují v rozsahu údajů
o jejich územní identifikaci a údajů stanovených naří-
zením vlády14).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá pověřený od-
borný subjekt.

§ 25

Evidence oblastí povrchových vod
využívaných ke koupání

(1) Povrchové vody využívané ke koupání uve-
dené v seznamu podle zákona o veřejném zdraví15) se
evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci,
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11) Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.
12) § 22 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
13) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
14) Příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
15) § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.



identifikátoru povrchové vody využívané ke koupání,
správním obvodu kraje, správním obvodu obce s roz-
šířenou působností, identifikátoru obce, názvu obce,
názvu koupací oblasti nebo názvu přírodního koupa-
liště, identifikátoru vodního toku, názvu vodního toku,
číslu hydrologického pořadí, identifikátoru nádrže
a profilu povrchových vod využívaných ke koupání16).

(2) Údaje podle odstavce 1 s výjimkou profilu po-
vrchových vod využívaných ke koupání zpracovává
a do informačního systému veřejné správy ukládá po-
věřený odborný subjekt.

(3) Údaje o profilech povrchových vod využíva-
ných ke koupání zpracovávají a do informačního sy-
stému veřejné správy ukládají správci povodí, a to
včetně identifikátoru povrchové vody využívané ke
koupání podle odstavce 1.

§ 26

Evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají
stát trvale vhodnými pro život a reprodukci

původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

(1) Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát
trvale vhodnými pro život a reprodukci původních
druhů ryb a dalších vodních živočichů, se evidují v roz-
sahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stano-
vených v příloze nařízení vlády17).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá pověřený od-
borný subjekt.

§ 27

Evidence vodních děl k vodohospodářským
melioracím pozemků

(1) Vodní díla k vodohospodářským melioracím
zemědělských pozemků, která jsou v majetku státu, se
evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci
a údajů stanovených ve vyhlášce o vodoprávní evi-
denci11).

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá Státní pozem-
kový úřad.

§ 28

Evidence záplavových území

(1) Stanovená záplavová území se evidují v roz-
sahu údajů o územní identifikaci, názvu vodního toku,
správci vodního toku, identifikačním čísle hydrologic-
kého povodí, kilometráži počátku a konce úseku vod-
ního toku stanoveného záplavového území, názvu
obce, na jejímž území je stanoveno záplavové území,
kódu vodoprávního úřadu, který stanovil záplavové
území, a datu a čísle jednacím stanovení záplavového
území vodoprávním úřadem.

(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do infor-
mačního systému veřejné správy ukládá pověřený od-
borný subjekt.

§ 29

Způsob zpracování, ukládání a předávání údajů
do informačních systémů veřejné správy

(1) Údaje evidované podle této vyhlášky se zpra-
covávají, předávají a ukládají do informačního systému
veřejné správy spravovaného Ministerstvem zeměděl-
ství podle § 22 odst. 3 vodního zákona nebo Minister-
stvem životního prostředí podle § 22 odst. 4 vodního
zákona ve struktuře, aby umožnily sdílení dat prostřed-
nictvím stanoveného referenčního, sdíleného a bezpeč-
ného rozhraní18), a to i způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.

(2) Údaje podle § 3 až 6, § 11, 12 a § 18 až 29 se do
informačního systému veřejné správy ukládají průběž-
ně, údaje podle § 7 až 10 a § 13 až 17 se ukládají za
předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. června
kalendářního roku.

(3) Podkladem pro evidence vedené podle této vy-
hlášky jsou zejména:

a) základní báze geografických dat České republiky,

b) základní vodohospodářská mapa České republiky
1 : 50 000 a

c) data vedená v informačních systémech správců
povodí, Lesů, Českého hydrometeorologického
ústavu a dalších pověřených odborných subjektů.

Sbírka zákonů č. 252 / 2013Strana 2650 Částka 97

16) Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.
17) Příloha č. 1 nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů

ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu a jakosti těchto vod.
18) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-

pisů.



§ 30

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evi-
dencích stavu povrchových a podzemních vod a o způ-
sobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do
informačních systémů veřejné správy, se zrušuje.

§ 31

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013,
s výjimkou ustanovení § 3 a § 5 odst. 4, které nabývají
účinnosti dnem 1. září 2014, a ustanovení § 2 odst. 4
a § 5 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. července 2013,

kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

Česká národní banka stanoví podle § 26 zákona
č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona
č. 227/2013 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) výši povinných minimálních rezerv,

b) den, od něhož povinná osoba musí ve stanovené
výši povinné minimální rezervy udržovat,

c) období, po které se povinné minimální rezervy
udržují,

d) okruh závazků, ze kterých se povinné minimál-
ní rezervy udržují, a zdroje údajů o těchto závaz-
cích a

e) postup, jakým bude určena stanovená výše povin-
ných minimálních rezerv v případě, že povinná
osoba údaje, ze kterých se výše povinných mini-
málních rezerv stanoví, České národní bance ne-
předloží.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) povinnými minimálními rezervami stanovená část
zdrojů, kterou jsou banka, pobočka zahraniční
banky a spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen
„družstevní záložna“) povinny mít uloženu na
účtu vedeném u České národní banky,

b) povinnou osobou banka, pobočka zahraniční
banky a družstevní záložna,

c) udržovacím obdobím období, po které povinná
osoba udržuje povinné minimální rezervy,

d) základem pro výpočet stanovené výše povinných
minimálních rezerv okruh závazků, ze kterých se
povinné minimální rezervy udržují.

§ 3

Výše povinných minimálních rezerv

(1) Stanovená výše povinných minimálních rezerv
činí

a) pro banky a pobočky zahraničních bank 2 % ze
základu pro výpočet stanovené výše povinných
minimálních rezerv s výjimkou závazků z repo
operací, pro které činí 0 %,

b) pro družstevní záložny 2 % ze základu pro vý-
počet stanovené výše povinných minimálních
rezerv s výjimkou závazků z repo operací, pro
které činí 0 %.

(2) Vypočtená stanovená výše povinných mini-
málních rezerv se zaokrouhluje na celé koruny.

(3) Průměrná výše povinných minimálních rezerv
se vypočte jako součet denních konečných stavů účtů,
na kterých povinná osoba povinné minimální rezervy
udržuje, v jednotlivých dnech udržovacího období
dělený počtem kalendářních dní udržovacího období.

(4) Stanovená výše povinných minimálních rezerv
je dodržena, jestliže průměrná výše povinných mini-
málních rezerv za dané udržovací období není nižší
než stanovená výše povinných minimálních rezerv.

§ 4

Udržovací období

(1) Udržovací období začíná první čtvrtek v měsíci
a končí středou před prvním čtvrtkem v měsíci násle-
dujícím.

(2) V případě zániku povinné osoby je posledním
udržovacím obdobím, ve kterém se povinné minimální
rezervy udržují, udržovací období, které bezprostředně
předchází udržovacímu období, ve kterém

a) v případě banky nebo pobočky zahraniční banky,
která nevykonává činnost na území České repu-
bliky na základě jednotné licence, zaniká bankovní
licence1),
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1) § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.



b) v případě družstevní záložny zaniká povolení pů-
sobit jako družstevní záložna2), nebo

c) v případě pobočky zahraniční banky působící na
území České republiky na základě jednotné li-
cence3) ukončí pobočka vykonávání činností sta-
novených v zákoně upravujícím činnost bank4)
v České republice anebo v domovském státě po-
zbyla zahraniční banka oprávnění k výkonu ban-
kovní činnosti.

(3) Povinné minimální rezervy ve výši stanovené
touto vyhláškou se udržují ode dne 3. října 2013.

§ 5

Základ pro výpočet stanovené výše
povinných minimálních rezerv

(1) Základ pro výpočet stanovené výše povinných
minimálních rezerv tvoří závazky se splatností do dvou
let včetně, a to ve formě vkladů a přijatých úvěrů, emi-
tovaných neobchodovatelných cenných papírů a emito-
vaných ostatních dluhových cenných papírů snížených
o závazky vůči ostatním povinným osobám.

(2) Závazky podle odstavce 1 se rozumí závazky
v korunách i v cizí měně.

(3) Splatností podle odstavce 1 se rozumí původní
splatnost závazků.

(4) Podkladem pro výpočet stanovené výše povin-
ných minimálních rezerv pro jednotlivá udržovací ob-
dobí jsou data čerpaná ze statistických výkazů, které
jsou povinné osoby povinny předkládat České národní
bance, sestavených ke konci měsíce, který o jeden měsíc
předchází měsíc, v němž začíná udržovací období.

§ 6

Určení stanovené výše povinných
minimálních rezerv v případě nepředložení údajů

povinnou osobou České národní bance

V případě, že povinná osoba nepředloží příslušné
statistické výkazy potřebné ke stanovení základu pro
výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv,
Česká národní banka odhadne její výši pro příslušné
udržovací období na základě předchozích výkazů
a oznámí ji písemně příslušné povinné osobě.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. října
2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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2) § 2a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 5a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 5d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
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