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1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ 

 

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a 

lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP 
 

Programové období 2007 - 2013 

Programové období 2014 - 2020 



PROGRAMOVÉ  OBDOBÍ 2007 - 2013 
  

PRIORITNÍ OSA 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 

snižování rizika povodní 

 

 Oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod. 

 Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody. 

 Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní. 

 
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany. 
 
- Budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před 

povodněmi… (DPP a LVS) 
 
1.3.2 Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých 
protipovodňových opatření. 
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HISTORIE 1.3.1 OPŽP 

 

 Výzvy VI. (2008), X. (2009), XIV. (2009), XX. (2010) a XXVII. (2011),  

XXXVII. (2012), LVI. (2013), LVIII. (2014) pro podání žádostí o 

dotace 

 Další výzva zaměřená na podporu dPP a LVS v programovém 

období 2007 – 2013 se nepředpokládá 

 Informace o výzvách: www.sfzp.cz, www.opzp.cz 

 

PROGRAMOVÉ  OBDOBÍ 2007 - 2013 

http://www.sfzp.cz/
http://www.opzp.cz/


 

 Do r. 2012 podáno 440 žádostí o dotaci na dPP a LVS, z toho 340 

zrealizováno nebo v realizaci (76 %).  

 Celkové výdaje na schválené projekty cca 1,6 mld. Kč 

 LVIII. výzva 123 žádostí, zatím nevyhodnoceno. 

 

 

 

 

PROGRAMOVÉ  OBDOBÍ 2007 - 2013 
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233 

40 

63 

Přehled typů zaměření projektů oblasti podpory 1.3 

(k březnu 2013) dle stupně realizace - DPP a LVS 

odstoupeno od
realizace

schváleno k
financování

projekt v realizaci

projekt ukončen
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54 

40 

342 

Přehled typů zaměření projektů oblasti podpory 1.3 (k březnu 

2013) dle stupně schválení - DPP a LVS 

žádost o dotaci odeslána

žádost o dotaci zrušena
žadatelem

neschváleno k financování

schváleno k financování
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PODPŮRNÉ DOKUMENTY 

 

 2009 - 2011 vydány podpůrné dokumenty pro žadatele a 

příjemce, dostupné na www.povis.cz 

 r. 2014 – aktualizace dokumentů pro další programové období 

   - v rámci projektu „Odborná podpora pro omezování rizika povodní –    

Podpora povodňové služby“ 

 

   - Metodika tvorby dPP 

   - Příručka pro uživatele POVIS 

   - Příručka LVS 

   - Vzorový projekt 

    
 

PROGRAMOVÉ  OBDOBÍ 2007 - 2013 

Ke stažení na: www.povis.cz   

Připomínkování: info@povis.cz 

http://www.povis.cz/
http://www.povis.cz/
mailto:info@povis.cz


 

 

Programové období 2014 - 2020 
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PROGRAMOVÉ  OBDOBÍ 2014 - 2020 
  

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY OPŽP 2014-2020 

 

5. verze OPŽP 2014-2020 

 
 schválena poradou vedení MŽP  

 zaslána jako podklad pro neformální dialog na EK  

 předána do meziresortního připomínkového řízení 

 zveřejněna na stánkách www.opzp.cz 

 

Alokace pro OPŽP 2014 - 2020 činí 2,565 mld. EUR (z toho PO1 28 %) 

 

 DALŠÍ POSTUP 

 5. verze bude sloužit jako podklad pro další neformální dialog s EK 

 Po schválení OP vládou začátek formálního dialogu s EK (08/2014 - 12/2014) 

 

 



PROGRAMOVÉ  OBDOBÍ 2014 - 2020 
  

PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní  

 
INVESTIČNÍ PRIORITA 2 : Podpora investic zaměřených na řešení 

konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů 

pro zvládání katastrof  

 

Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné 

krajině 
 

 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů.  

 Hospodaření se srážkovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině a jejich 

dalšího využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.  

 Obnova, výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně. 

 Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.  
 

  
 

 



PROGRAMOVÉ  OBDOBÍ 2014 - 2020 
  

Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření  
 

 Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových 

opatření.  

 Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a 

výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové 

plány.  

 

 

Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor  

 

Cílová území: území potenciálně ohrožená povodňovým rizikem a jejich povodí  

 

Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní 

organizace, Česká republika - prostřednictví organizačních složek státu, ostatní 

nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými 

veřejnoprávními subjekty i VVI.  



Další zatím neznámé…. 

www.opzp.cz 



Ministerstvo životního prostředí n  Státní fond životního prostředí ČR 
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Děkuji za pozornost. 

 

Ing. Josef Reidinger, josef.reidinger@mzp.cz 

Mgr. Zuzana Cahlíkova, zuzana.cahlikova@mzp.cz 

 

Evropská unie 

 

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc 

financovaná z Fondu soudržnosti  
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