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Podněty k novele vodního 
zákona č. 150/2010 Sb.

• zkušenosti s aplikací stávající legislativy v praxi

• transpozice směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a 
zvládání povodňových rizik

• zabezpečení dílčích výstupů
– Stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem do 22. 12. 2011

– Mapy ohrožení a povodňových rizik pro tyto oblasti do 22. 12. 2013

– Plány pro zvládání povodňových rizik pro tyto oblasti do 22. 12. 2015

• etapy se budou opakovat v 6letých cyklech



Novinky v novele VZ

Plánování v oblasti vod:

§ 23 (2) - V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a
plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou podkladem
pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování apro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a
vodoprávní řízení.

§ 24 - Plány pro zvládání povodňových rizik pořizuje MŽP a MZe
ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými
krajskými úřady. Plány schvaluje vláda a jsou začleněny do
mezinárodních plánů



Novinky v novele VZ

Zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik:

§ 25 (1) - přípravné práce (-2 roky), návrhy plánů včetně
programů opatření a jejich zveřejnění (-1 rok), plány

§ 25 (2) - zmocnění pro vyhlášku k plánování

§ 25 (3) - přezkum a aktualizace 1x za 6 let

§ 25 (5) - plány vydává MŽP jako opatření obecné povahy



Novinky v novele VZ

Programy opatření:

§ 26 (1) - Programy opatření hlavním nástrojem k dosažení cílů v
plánech

§ 26 (3) - Opatření přijatá v plánech nesmí svým rozsahem a
dopadem významně zvyšovat povodňová rizika po proudu či proti
proudu vodního toku, pokud taková opatření nebyla
koordinována a dohodnuta v rámci částí mezinárodních oblastí
povodí na území ČR nebo v rámci mezinárodních oblastí povodí.



Novinky v novele VZ

Ochrana před povodněmi:

§ 63 (1) - Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření
k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území.
Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

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



Novinky v novele VZ

Zvládání povodňových rizik:

§ 64a (1) - Zvládání povodňových rizik se soustředí na zmírnění
možných nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, životní
prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a pokud se toprostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a pokud se to
považuje za vhodné, na opatření nestavební povahy nebo na
snížení pravděpodobnosti zaplavení.

§ 64a (2) - Povodňovým rizikem se rozumí kombinace
pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých
účinků na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a
hospodářskou činnost.



Novinky v novele VZ

Zvládání povodňových rizik:

§ 64a (3) - Předběžné vyhodnocení povodňových rizik je
podkladem pro vymezení oblastí s významnými povodňovými
riziky. Pro tato území se zpracují nebo aktualizují mapy
povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a plány propovodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a plány pro
zvládání povodňových rizik.

§ 64a (4) - Mapy povodňového nebezpečí vymezují území, která by
mohla být zaplavena podle různých povodňových scénářů a s
využitím stanovených záplavových území. Na mapách
povodňových rizik se vyznačí potenciální nepříznivé následky
povodní podle těchto scénářů.



Novinky v novele VZ

Zvládání povodňových rizik:

§ 64a (5) - Plány pro zvládání povodňových rizik jsou součástí
plánování v oblasti vod a zohledňují důležitá hlediska, jako jsou
náklady a přínosy, rozsah a průběh povodní, retenční schopnostináklady a přínosy, rozsah a průběh povodní, retenční schopnosti
záplavových území, cíle ochrany vod podle § 23a odst. 1,
hospodaření s půdou a s vodními zdroji, územní plánování, využití
území, ochranu přírody, lodí dopravu a přístavní infrastrukturu.
Plány pro zvládání povodňových rizik mohou zahrnovat rovněž
podporu udržitelného využívání území, zlepšení schopnosti půdy
zadržovat vodu a kontrolované zaplavení určitých oblastí v
případě výskytu povodně.



Novinky v novele VZ

Záplavová území:

§ 66 (4) - Vodoprávní úřad, který záplavová území stanovil, zabezpečí
zpřístupnění dokumentace a předá jednu kopii této dokumentace
MŽP.MŽP.

§ 66 (7) - Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují
formou opatření obecné povahy.

§ 66 (8) - Při změnách záplavových území a jejich aktivních zón se
odst. 1 až 4 použijí přiměřeně.



Novinky v novele VZ

Omezení v záplavových územích:

§ 67 (1) - V aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat,
povolovat ani provádět stavby …..; to neplatí pro údržbu staveb a
stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

§ 67 (3) - Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní
úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při
změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit.
Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.



Novinky v novele VZ

Stupně povodňové aktivity:

§ 70 (2) - Rozsah operativních opatření prováděných pro
ochranu před konkrétní povodní se řídí nebezpečím nebo vývojem
povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, kterými jsou:

a) první stupeň (stav bdělosti) nastává …; tento stav nastává rovněža) první stupeň (stav bdělosti) nastává …; tento stav nastává rovněž
vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; …

b) druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené
povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a
škodám mimo koryto; …

c) Třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí
nebo vzniku škod většího rozsahu, …. provádějí se povodňové
zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby
záchranné práce nebo evakuace.



Novinky v novele VZ

Stupně povodňové aktivity:

§ 70 (4) - Směrodatné limity … jsou závazné pro povodňové plány
nižších stupňů.



Novinky v novele VZ

Povodňové plány:

§ 71 (7) - … U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje
soulad povodňový orgán obce. Jde-li o stavbu přesahující svým
rozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzujerozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzuje
soulad nadřízený povodňový orgán a nižší povodňový orgán o
tom informuje. … Organizační část povodňového plánu
zpracovatelé průběžně upravují a poskytují dotčeným povodňovým
orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi k využití,
pokud jim není přístupná na portálu veřejné správy v
elektronické podobě.



Novinky v novele VZ

Předpovědní a hlásná povodňová služba:

§ 73 (1) - Předpovědní povodňová služba informuje povodňové
orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o
nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalšímnebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším
nebezpečném vývoji, …

§ 73 (4) - Pro předávání informací předpovědní a hlásné
povodňové služby se využívá operačních a informačních
středisek Hasičského záchranného sboru ČR a složek IZS.



Novinky v novele VZ

Povodňové záchranné práce:

§ 74 (2) - Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou
ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava,
zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány vezásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve
spolupráci se složkami IZS.



Novinky v novele VZ

Dokumentace a vyhodnocení povodní:

§ 76 (2) - termín pro zpracování zprávy o povodni prodloužen z 1 na

3 měsíce.

§ 76 (4) - Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu
povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.



Novinky v novele VZ

Povodňové orgány:

§ 77 (4) - Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a
vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi,
v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů
s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčenés tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené
osoby. Přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do
povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám
vykonávajícím působnost místně příslušných povodňových
orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na
vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné
pravomoci povodňových orgánů začínají vyhlášením druhého
nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto
stupňů.



Novinky v novele VZ

Povodňové orgány:

§ 77 (8) - Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před
povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu nižšího
stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen …stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen …

§ 77 (9) - Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního
zákona, přejímá na celém území, pro který je krizový stav
vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu
podle tohoto zákona příslušný.



Novinky v novele VZ

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností:

§ 79 (1) - … V případě souběžné činnosti povodňové komise obce
a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením
povodňové komise obce jiného člena komise. …povodňové komise obce jiného člena komise. …

§ 79 (2) - byla vypuštěna možnost v případě nebezpečí z prodlení

vyžádat výpomoc ozbrojených sil ČR nad rámec sil a prostředků

vymezených v povodňových plánech.



Novinky v novele VZ

Správci vodních toků:

§ 83 l) - po povodni provádějí ve spolupráci s orgány ochrany
přírody a vodoprávními úřady prohlídky vodního toku, zjišťují
rozsah a výši škod a sepisují o nich protokol; dále posuzujírozsah a výši škod a sepisují o nich protokol; dále posuzují
účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a
předávají ji povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
příslušnému správci povodí a pracovišti ČHMÚ,



Novinky v novele VZ

Vlastníci vodních děl:

§ 84 (1) h) - provádějí zabezpečovací práce na vodních dílech včetně
oblasti vzdutí,

§ 84 (2) a) - poskytnout příslušným povodňovým orgánům, orgánům
krizového řízení a orgánům IZS údaje o parametrech možné zvláštní
povodně (zejména charakteristiky povodňových vln a rozsah
ohroženého území) a o provádění technickobezpečnostního dohledu
(program) v období povodňové aktivity nebo krizového stavu;
vodoprávní úřad může stanovit lhůtu pro splnění této povinnosti,



Novinky v novele VZ

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území
nebo zhoršují průběh povodně:

§ 85 (1) i) - zajišťují ochranu plavidel a zařízení sloužících k plavbě,
jsou-li vlastníky nebo provozovateli přístavu; přitom se řídíjsou-li vlastníky nebo provozovateli přístavu; přitom se řídí
pokyny orgánů státní plavební správy



Novinky v novele VZ

Náklady na opatření na ochranu před povodněmi:

§ 86 - byly vypuštěny dosud platné odstavce (1) a (2) tj. jaká

opatření hradí stát a jaká kraj



Děkuji za pozornost.


