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Uložený úkol z usnesení vlády č. 533/2014 

 
• MV provést ve spolupráci s MŽP posouzení stávající právní 

úpravy řízení krizových situací za povodní na národní úrovni a 
kompetencí Ústředního krizového štábu a Ústřední povodňové 
komise a v případě potřeby předložit vládě návrhy na změnu 
zákonů 
 
– zřízen pracovní tým obou resortů 

 
– první výstupy lze očekávat počátkem roku 2015 



Fáze ochrany před povodněmi 

 
• Prevence (systematická prevence – dlouhodobě připravovaná 

opatření v rámci plánování (hl. IV VZ) – plány dílčích povodí a 
plány pro zvládání povodňových rizik v 6- letých cyklech). 
 

• Připravenost (přípravná opatření ke zvládání povodňových situací 
– záplavová území, SPA, povodňové prohlídky, povodňové plány, 
školení). 
 

• Zvládání (opatření při nebezpečí povodně a během ní – 
předpovědní a hlásná povodňová služba, varování obyvatel, 
vyklízení ohroženého území a evakuace, řízené ovlivňování 
odtokových poměrů, zabezpečovací práce, zabezpečení náhradních 
funkcí a služeb v zasaženém území). 
 

• Obnova (opatření po povodni – evidenční a dokumentační práce, 
vyhodnocení povodňové události a vzniklých škod, odstranění škod 
a obnova funkčnosti území). 

 



Vymezení činností povodňových orgánů 

• Příprava na povodňové situace, řízení, organizace a kontrola všech 
příslušných činností v průběhu povodně a bezprostředně po ní 
včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků 
ochrany před povodněmi. 
 

• Řídí se při své činnosti povodňovými plány. 
 

• V době povodně mohou činit opatření a vydávat operativní příkazy 
- v odůvodněných případech i nad rámec povodňových plánů, ale 
musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. 
 

• Všechna přijatá opatření a vydané příkazy zapisují do povodňových 
knih – dostupné příslušným povodňovým orgánům (i dálkovým 
způsobem). 
 

• Mimořádné pravomoci vyhlášením 2. nebo 3. SPA, končí jejich 
odvoláním. 
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Přechod řízení na …  

vyšší povodňový orgán - § 77 odst.(8) 
  

 Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi 

na základě žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z 
vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším 
povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, 
ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v 
povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, 
provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých 
povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem 
nebo podle jeho pokynů. 

 
krizový orgán - § 77 odst.(9) 
 

 Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, 

přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení 
ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto 
zákona příslušný. 

 



Identifikované problémy 

 
• Vyhlašování a odvolávání 2. a 3. SPA (vždy na úseky vodních 

toků, ne plošně) 
 

• Řešení povodňových škod (nařízeno povodňovým orgánem obce 
na území s vyhlášeným krizovým stavem, mimo území               
s vyhlášeným krizovým stavem) 
 

• Zabezpečení provázanosti povodňových plánů a krizového 
plánování při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu 
 

• Pravidelná setkání (odborná příprava) povodňových a krizových 
orgánů 
 



http://cds.chmi.cz 
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DUBEN KVĚTEN 
úterý 1   čtvrtek 1   
středa 2   pátek 2   
čtvrtek 3   sobota 3   
pátek 4   neděle 4   
sobota 5   pondělí 5   
neděle 6   úterý 6 Moravskoslezský 
pondělí 7   středa 7 Jihočeský 
úterý 8 Středočeský čtvrtek 8   
středa 9   pátek 9   
čtvrtek 10 Karlovarský sobota 10   
pátek 11   neděle 11   
sobota 12   pondělí 12   
neděle 13   úterý 13 Ústecký 
pondělí 14   středa 14 Pardubický 
úterý 15   čtvrtek 15 Královehradecký 
středa 16 Olomoucký pátek 16   
čtvrtek 17 Praha sobota 17   
pátek 18 Plzeňský neděle 18   
sobota 19   pondělí 19   
neděle 20   úterý 20   
pondělí 21   středa 21   
úterý 22   čtvrtek 22 Zlínský 
středa 23   pátek 23 Liberecký 
čtvrtek 24   sobota 24   
pátek 25   neděle 25   
sobota 26   pondělí 26   
neděle 27   úterý 27 Vysočina 
pondělí 28   středa 28 Praha 
úterý 29   čtvrtek 29   
středa 30   pátek 30   

  sobota 31   

SEMINÁŘE 
 např. „Odborná podpora pro omezování rizika povodní“.   



Děkuji za pozornost. 


