
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. července 2022 č. 597 

 
k návrhu varianty technického řešení vodního díla Skalička včetně návrhu 

 na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky  
z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy  

výstavby vodního díla Skalička 
 

Vláda 

I. bere na vědomí návrh varianty technického řešení vodního díla Skalička včetně návrhu 
na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu 
naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Skalička, 
obsažený v části III materiálu čj. 830/22; 

II. schvaluje 

1. realizaci vodního díla Skalička ve variantě boční suchá nádrž s manipulovatelným 
objektem, 

2. návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu 
naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Skalička podle 
specifikace v části III materiálu čj. 830/22 se zohledněním stanoviska Ministerstva 
životního prostředí obsaženého v části IV přílohy č. 2 materiálu čj. 830/22, v rozsahu 
podrobnosti Politiky územního rozvoje České republiky, 

3. zkrácení lhůt na projednání návrhu aktualizace Politiky územního rozvoje České 
republiky podle bodu II/2 tohoto usnesení, a to ve smyslu § 35 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů takto:  

- lhůta stanovená v § 33 odst. 3 se zkracuje na 30 dnů, 

- lhůty stanovené v § 33 odst. 4 se zkracují na 15 dnů; 

4. mění usnesení vlády ze dne 10. dubna 2017 č. 274, k majetkoprávnímu vypořádání práv 
k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – II. etapa, tak, 
že text 

a) bodu II/3 se nahrazuje textem, který zní: „použití finančních prostředků z rozpočtové 
kapitoly Operace státních finančních aktiv do úhrnné výše 500 mil. Kč do konce roku 
2020 a prostředků státního rozpočtu České republiky kapitoly Ministerstva zemědělství, 
do úhrnné výše 720 mil. Kč na realizaci majetkoprávního vypořádání majetku dotčeného 
realizací vodního díla Skalička v období let 2017 až 2027;“, 

b) bodu IV/2b se nahrazuje textem, který zní: „postupně v letech 2019 až 2027 uvolňovat 
finanční prostředky podle bodu II/3 tohoto usnesení do úhrnné výše 720 mil. Kč 
z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, případně uplatnit požadavek na zvýšení 
rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství při sestavování návrhu státního rozpočtu 
České republiky na uvedená léta vůči Ministerstvu financí,“;  
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III. ukládá 

1. ministru zemědělství  

a) pokračovat v předprojektové a projektové přípravě schválené varianty vodního díla 
Skalička podle bodu II/1 tohoto usnesení při zohlednění technických doporučení 
z hydrogeologické studie a multikriteriální analýzy, 

b) zpracovat technickou studii schválené varianty vodního díla Skaličky podle bodu III/1a 
tohoto usnesení a seznámit s jejími závěry starosty dotčených obcí, a to v termínu do 
30. června 2025, 

c) přizpůsobit věcný rozsah majetkoprávního vypořádání nemovitých věcí výsledkům 
technické studie schválené varianty vodního díla Skalička zpracované podle bodu III/1b 
tohoto usnesení, 

d) zpracovat a předložit vládě do 30. června 2026 průběžnou zprávu o stavu přípravy 
a realizace opatření v povodí Bečvy, 

2. místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj zpracovat ve 
spolupráci s ministrem zemědělství a ministryní životního prostředí a vládě do 
30. června 2023 předložit návrh aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 
z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla 
Skalička. 

Provedou: 
místopředseda vlády pro digitalizaci  
a ministr pro místní rozvoj, 
ministr zemědělství, 
ministryně životního prostředí 
 
 
Na vědomí: 
hejtmani Olomouckého kraje, 
Zlínského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r. 
předseda vlády 


