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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 13. března 2019 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k informačnímu systému veřejné správy, 

který podle § 22 odst. 4 vodního zákona spravuje MŽP. Konkrétně požadujete poskytnout 

informace, kde se tento informační systém nachází, zda je veřejně přístupný a pokud není 

veřejně přístupný, jak lze údaje z tohoto systému získat. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Veškeré informační systémy, které MŽP spravuje, naleznete pod odkazem: 

https://www.mzp.cz/cz/informacni_systemy_zivotniho_prostredi. 

V současnosti se informace týkající se problematiky vody nacházejí v několika veřejně 

přístupných systémech:  

 POVIS – povodňový informační systém. POVIS je základní platformou pro kvalitní 

komunikaci mezi odpovědnými subjekty na všech organizačních úrovních, zjednodušit 

a zrychlit přenos informací a v neposlední řadě zajistit jednotné formáty předávaných dat 

(http://www.povis.cz).    

 IS ARROW provozuje Český hydrometeorologický ústav jako Národní referenční 

středisko pro monitoring v rámci činností zajišťovaných pro MŽP. Systém umožňuje 

uložení a zpracování výsledků programů monitoringu týkající se sledování chemického 

stavu a ekologického stavu vod dle požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES, ustavující 

rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodohospodářské politiky (Rámcová směrnice) 

a jejich zveřejnění pro laickou i odbornou veřejnost (http://hydro.chmi.cz/isarrow/).  

 Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem 

VÚV TGM, v.v.i., v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod (https://heis.vuv.cz/). 

 Gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo 

zemědělství a MŽP ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR, tj. 
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Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany, v koordinaci 

s Ministerstvem vnitra. Prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných 

aplikací zde zmiňované resorty prezentují široké veřejnosti věrohodné informace o našich 

vodách a tak přispívají k její lepší a včasné informovanosti (https://voda.gov.cz/portal/).  

 V neposlední řadě existuje Geoportál INSPIRE, což je základní rozhraní pro 

zprostředkování přístupu veřejnosti k prostorovým datům ČR. Jeho pomocí lze 

vyhledávat informace o prostorových datech, publikovat prostorová data pomocí mapové 

aplikace, poskytovat data pomocí e-shopu, generovat georeporty 

(https://geoportal.gov.cz/web/guest/home/). 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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