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RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANYRÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANYRÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANYRÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY
Zákon č. 254/2000 Sb., o vodáchZákon č. 254/2000 Sb., o vodáchZákon č. 254/2000 Sb., o vodáchZákon č. 254/2000 Sb., o vodách
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízeníZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízeníZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízeníZákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Vodní zákon říká:

§ 63 Operativní opatření Operativní opatření Operativní opatření Operativní opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů a podle povodňových plánů a podle povodňových plánů a podle povodňových plánů a při vyhlášení 
krizového stavu podle krizových plánů.podle krizových plánů.podle krizových plánů.podle krizových plánů.

§ 73 odst.1: Předpovědní povodňová služba Předpovědní povodňová služba Předpovědní povodňová služba Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o nebezpečí nebezpečí nebezpečí nebezpečí 
vzniku povodně, o jejím vzniku,…vzniku povodně, o jejím vzniku,…vzniku povodně, o jejím vzniku,…vzniku povodně, o jejím vzniku,…

NUTNÁ  SPOLUPRÁCE  VODAŘŮ  A  KRIZAŘŮNUTNÁ  SPOLUPRÁCE  VODAŘŮ  A  KRIZAŘŮNUTNÁ  SPOLUPRÁCE  VODAŘŮ  A  KRIZAŘŮNUTNÁ  SPOLUPRÁCE  VODAŘŮ  A  KRIZAŘŮ

ÚLOHA  ČHMÚ  A  DISPEČINKŮ  PODNIKŮ POVODÍÚLOHA  ČHMÚ  A  DISPEČINKŮ  PODNIKŮ POVODÍÚLOHA  ČHMÚ  A  DISPEČINKŮ  PODNIKŮ POVODÍÚLOHA  ČHMÚ  A  DISPEČINKŮ  PODNIKŮ POVODÍ

vzniku povodně, o jejím vzniku,…vzniku povodně, o jejím vzniku,…vzniku povodně, o jejím vzniku,…vzniku povodně, o jejím vzniku,…

§ 73 odst.4: Pro předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby se využívá 
operačních a informačních středisek HZS ČR a složek IZSHZS ČR a složek IZSHZS ČR a složek IZSHZS ČR a složek IZS…

§ 78 Povodňové orgány obcí Povodňové orgány obcí Povodňové orgány obcí Povodňové orgány obcí odst. 3:
f)   organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují zabezpečují zabezpečují zabezpečují 

varování právnických a fyzických osob varování právnických a fyzických osob varování právnických a fyzických osob varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného 
systému varování,

g)  informují o nebezpečí a průběhu povodně informují o nebezpečí a průběhu povodně informují o nebezpečí a průběhu povodně informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový  
orgán obce s rozšířenou působností,

h)  vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivitvyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivitvyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivitvyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,… 2

ÚLOHA  HASIČŮÚLOHA  HASIČŮÚLOHA  HASIČŮÚLOHA  HASIČŮ
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Aktuálnost povodňových komisí v Editoru dat dPP ČR k 1.7. 2009
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INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE
1.3 Omezování rizika povodní

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby  
a preventivní protipovodňové ochrany

PRIORITY V RÁMCI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 1.3.1

Digitální povodňové plány a naplňování POVIS (záměr 1)

Mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik (záměr 2)Mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik (záměr 2)

Přírodě blízká protipovodňová opatření (záměr 3, 4)

Pro následující výzvy priority zůstanou shodné se 14. a 20. výzvou OPŽP.

kritéria hodnocení a finanční alokace pro jednotlivé výzvy se mohou lišit !

Informace k záměrům 3, 4, 5 získáte na www.vodavkrajine.cz



HODNOCENÍ PROJEKTU PODLE KRITÉRIÍ

1. Územní rozsah Počet bodů

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového 
plánu na celém území působnosti kraje, jedné nebo více obcí 

20

INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE
1.3 Omezování rizika povodní

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby  
a preventivní protipovodňové ochrany

plánu na celém území působnosti kraje, jedné nebo více obcí 
s rozšířenou působností 

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového 
plánu na celém území působnosti více obcí 

10

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového 
plánu na celém území působnosti jedné obce

0
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HODNOCENÍ PROJEKTU PODLE KRITÉRIÍ

3. Zpracování záměru z hlediska propojení se 
systémem POVIS (Povodňový informační 
systém)

Počet 
bodů

dPP a naplňované databáze jsou dostupné v 
systému POVIS 15

INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE
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1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby  
a preventivní protipovodňové ochrany

systému POVIS 15
dPP a jeho součásti jsou dostupné v přehledné 
digitální podobě, která je kompatibilní (tzn. lze s ní 
pracovat, prohlížet, příp. dále upravovat) s 
používanými softwarovým prostředím 
regionálních informačních systémů a zároveň 
budou naplňované sdílené databáze *3 v systému 
POVIS 12

V rámci projektu nebude naplněna / aktualizována 
žádná z databází *3 v systému POVIS

0 
(zamítnutí)

V rámci projektu nebude zpracován / aktualizován 
/ rozšířen dPP

0 
(zamítnutí)
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HODNOCENÍ PROJEKTU PODLE KRITÉRIÍ
2. Obsah projektu
Body se sčítají (max 8 bodů), 
Pokud projekt nesplňuje ani jedno z níže uvedených kritérií, je zamítnut, 0  
Projekt zpracovává digitální databáze nebo mapové zobrazení (mapové vrstvy) 
pro Povodňový informační systém (POVIS) :
ekonomické ukazatele a počty ohrožených obyvatel v území 
s významným povodňovým rizikem*6 tj. podklady pro povodňové 
mapování podle směrnice 2007/60/ES *1 ve větší podrobnosti 

1
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11

mapování podle směrnice 2007/60/ES *1 ve větší podrobnosti 
ohrožených subjektů

1

evidence ohrožených institucí a osob, včetně evidence povodňových 
plánů vlastníků nemovitostí pro účely sdílení informací a vyrozumívání

1

historické povodně a povodňové značky 1

srážkoměrné stanice a vodoměrné hlásné profily (mimo kat. A a B) 1

vodní díla IV. kategorie včetně informace o vlastníku a hospodařícím 
subjektu

1

zaplavované komunikace a objízdné trasy 1
propojení informačních systémů (mimo rezort MŽP) s Povodňovým 
informačním systémem nebo propojení a sdílení informací mezi 
digitálními povodňovými plány a krizovými plány na regionální 
(krajské) a vyšší úrovni.

1

Jiné databáze nebo mapové zobrazení s využitím v ochraně před 
povodněmi

1



HISTORIE 1.3.1 OPŽP

Již proběhly výzvy VI. (2008), XIV. (2009) a XX. (2010) pro podání žádostí o 

dotace

Další plánovaní výzva proběhne asi na přelomu roku 2010-2011

Na 112 podaných projektů z celé ČR, kde žadateli byli zejména města, 
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Na 112 podaných projektů z celé ČR, kde žadateli byli zejména města, 

svazky obcí a kraje

Červen-červenec 2009: informační semináře ve 12 krajích ČR zejména pro 

povodňové komise ORP, obcí a krajů.

2009 vydány podpůrné dokumenty pro žadatele, ke čtení a ke stažení na 

stránkách Povodňového informačního systému ČR www.povis.cz



Podpůrné dokumenty pro žadatele, ke čtení a ke stažení na 

stránkách Povodňového informačního systému ČR 
www.povis.cz

Metodika tvorby digitálních povodňových plánů

Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
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Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Vzorový projekt žádosti o dotace - dPP

Seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů

Přehled povinných příloh pro projekty OP 1.3

Zásady budování a provozu LVS (nové)

Zásady budování BMIS (nové)

Doporučení pro přípravu výběrových řízení na vybudování LVS 
(nové)

Odkaz na dokumenty OPŽP, www.opzp.cz



ODKUD BRÁT ZKUŠENOSTI
Od úspěšných žadatelů projektů podaných v  6. a ve 14. výzvě OPŽP 
seznam projektů na http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu-ke-stazeni/

KONZULTACE
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod: michaela.brejchova@mzp.cz, 
martin.pytloun@mzp.cz - přírodě blízká protipovodňová opatření (PBPO)
Státní fond životního prostředí: lukas.samberger@sfzp.cz, zelená linka 800 260 500, 
dotazy@sfzp.cz
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Regiony: střediska RPIM a regionální pracoviště SFŽP, seznam je na webových stránkách 
OPŽP

SEMINÁŘE 
LOKÁLNÍ VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY + DOTACE – 3 semináře a školení pro povodňové 
komise, plánované na 1. polovina roku 2011
POVIS + dPP - semináře a školení pro povodňové komise, plánované na rok 2011

PŘIPRAVUJEME  PUBLIKACE
Odbornou příručku na téma Lokálních hlásných a varovných systémů v ochraně před 
povodněmi, dokončení a elektronická distribuce na jaře 2011, před další výzvou OPŽP.
Uživatelskou příručku aplikací POVIS, dokončení a elektronická distribuce 2011

WEB veškeré informace, dokumenty, aktuality na www.povis.cz, www.opzp.cz



Informační portályInformační portályInformační portályInformační portály
http://voda.http://voda.gov.czgov.cz//portalportal//czcz//



Informační portályInformační portályInformační portályInformační portály
http://hydro.http://hydro.chmi.czchmi.cz//hppshpps//



2 494 km

Povodňová směrnice (2007/60/ES)
Navržené úseky toků s významným povodňovým rizikem 1. etapa

Pro oblasti s významným povodňovým rizikem

mapy povodňového nebezpečí a rizik do roku 2013

plány pro zvládání povodňových rizik do roku 2015
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1.3. OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

DEKUJI VÁM ZA POZORNOST
Čas na Vaše dotazy

Další otázky a připomínky směřujte na registrace.egistrace.egistrace.egistrace.seminareseminareseminareseminare@centrum.@centrum.@centrum.@centrum.czczczcz

Ing. Michaela Brejchová, Ing. Michaela Brejchová, Ing. Michaela Brejchová, Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany před povodněmi MŽP

Kontakt: Michaela.Brejchova@mzp.cz
Adresa: MŽP, JMÉNO, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Telefon: +00420 267 122 268
Mobil: 00420 725 040 845


