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Postup a podklady k potvrzování formuláře k souladu projektů Nástroje pro propojení 

Evropy 2021 – 2027 (CEF2) s rámcovou směrnicí o vodách (RSV) 

Žadatel předloží ministerstvu životního prostředí (MŽP) a ministerstvu zemědělství (MZe) rovnocenně 

(tj. ne MZe pouze na vědomí) následující podklady: 

a. územní rozhodnutí a stavební povolení, bylo-li vydáno, 

b. závazná stanoviska a jiná rozhodnutí vodoprávních úřadů, 

c. závazná stanoviska a jiná rozhodnutí orgánů ochrany přírody a krajiny, která souvisí se zájmy 

chráněnými vodním zákonem (např. závazné stanovisko podle § 4 ZOPK, natura, výjimka podle 

§ 56 aj.), 

d. stanoviska správců vodních toků, jsou-li k dispozici, 

e. stanovisko EIA nebo závěr zjišťovacího řízení, 

f. souhrnná technická zpráva, 

g. situační výkresy 

h. předvyplněný formulář Environmental Compliance File / Složka k souladu se životním 

prostředím (v anglické a české verzi) – viz vzor. 

Žadatel předloží podklady 3 měsíce před ukončením příjmu projektových žádostí. V případě výzvy 2021 

(s ukončením příjmu projektových žádostí dne 19. ledna 2022) předloží žadatel podklady do 30. 

listopadu 2021. V případě, že nepředloží žadatel podklady ve stanoveném termínu, potvrzení nemusí 

být vydáno. 

K jednomu projektu bude vydán jeden formulář s potvrzením obou resortů (MŽP a MZe) v listinné 

podobě. 

Pokud však MZe a MŽP dospějí k závěru, že uvedené podklady nejsou dostatečné v pohledu vodního 

zákona (VZ), resp. rámcové směrnice o vodách (RSV), uvědomí žadatele (do 2 týdnů), že je nezbytné 

zpracovat odborný (znalecký) posudek včetně detailních závěrů a zdůvodnění, že záměr nezhorší stav 

nebo nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 

Pokud MZe a MŽP vyrozumí žadatele, že je nezbytné zpracovat odborný (znalecký) posudek, žadatel 

jej nechá vypracovat a následně jej předloží MZe a MŽP, na základě tohoto posudku bude rozhodnuto 

o potvrzení požadovaného formuláře, zda dojde/nedojde ke zhoršení stavu dle RSV. 

Kontakty: 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor ochrany vod 

Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10 

 

Ministerstvo zemědělství 

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření 

Těšnov 65/17 

11000 Praha 1 

Problematiku je možné konzultovat s pracovníky:  

- MŽP: Mgr. Marta Havlíčková (marta.havlickova@mzp.cz), oddělení mezinárodní spolupráce a 

plánování v oblasti vod; 

- MZe: oddělení vodohospodářské politiky. 
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