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Aktuální úkoly 

 
 Koncepční dokumenty dle Směrnice 

2007/60/ES 
 Mapy rizik povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik 
 Plány pro zvládání povodňových rizik 
 

 Operační program Životní prostředí 
 2007 – 2013 
 2014 - 2020 

 
 



Usnesení vlády ze dne 14. 7. 2014 

č. 570 

 Zpráva o plnění usnesení – předložení do 30.6.2015 
 spolupráce MŽP, MZe, MMR 
 opatření pro zlepšení ochrany před povodněmi 

vyplývající z Vyhodnocení povodně v červnu 2013 
 celkem 36 úkolů rozdělených na 7 oblastí 
 různé termíny plnění 

 
Oblasti:  
 Legislativa (5) 
 Hlásná a předpovědní služba (7) 
 Činnost povodňových a krizových orgánů (4) 
 Dokumentace povodní (3) 

 
 

     
 

 
 
 

 



Usnesení vlády č. 570/2014 

 Povodňová prevence (5) 
Důsledně uplatňovat omezení daná § 67 vodního zákona v aktivní 

zóně záplavových území. Uplatňovat možnost vodoprávních 
úřadů stanovit v případě potřeby další omezující podmínky i 
mimo aktivní zónu záplavového území a to ve vazbě na mapy 
povodňového ohrožení, zpracované ve smyslu evropské 
Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik. 

MŽP a vodoprávní úřady 

 
 

 



Usnesení vlády č. 570/2014 
 Opatření strukturálního charakteru (5) 
Při navrhování a přípravě protipovodňových opatření s použitím 

mobilních hradicích prvků je nutné posoudit jejich statickou 
vhodnost v místních podmínkách, kapacitní i časovou náročnost 
jejich postavení, ve vztahu k možné rychlosti nástupu povodně, 
dále náročnost údržby a výcviku personálu v dlouhodobém 
výhledu, jakož i možné důsledky případného překročení jejich 
návrhových parametrů. 

Investoři, obce 
 
Vymezovat stavby protipovodňových opatření a opatření pro 

snižování ohrožení území povodněmi v příslušné územně 
plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření pro zajištění jejich realizace. 

krajské úřady a obecní úřady ve spolupráci s vodoprávními úřady 



Usnesení vlády č. 570/2014 

 Vodní díla (VD) (7) 
Zvýšit informovanost vlastníků malých vodních děl o jejich 

povinnostech k zajištění bezpečnosti vodních děl za povodní. 
Využívat všech možností daných vodoprávními předpisy k 
vyžadování posouzení bezpečnosti vodních děl při povodních 
podle ČSN 75 2935 i na vlastnících vodních děl IV. kategorie 
uvedených v seznamu významných vodních děl Ministerstva 
zemědělství. 

vodoprávní úřady (MZe, kraje, obce) 
       
V rámci výkonu dozoru vodoprávních úřadů zvýšit kontrolu 

provádění TBD nad vodními díly a provádění opatření k jejich 
bezpečnosti zejména s ohledem na možné povodňové situace. 
Zpřísnit kontrolu plnění zákonných povinností vlastníků vodních 
děl IV. kategorie.  

vodoprávní úřady (MZe, kraje, obce) 
  

 
 
 

 



Usnesení vlády č. 570/2014 

 Vodní díla (VD) 
V rámci povodňových prohlídek důsledně prověřovat také 

připravenost vodních děl a jejich obsluhy na povodňové situace. 
Odstranit formálnost těchto prohlídek a v případě potřeby 
zajistit přizvání autorizovaného inženýra vodohospodáře nebo 
specialisty TBD.   

povodňové orgány (MŽP, kraje, obce) 
Termíny plnění: průběžně 

 
 
 

 



 

Rozšíření scénářů 
Q5, Q20, Q100 a Q500 

 
Sjednocení postupu stanovení aktivní zóny ZÚ 
území mezi linií protipovodňových opatření 
území s vysokým povodňovým ohrožením 
území se středním povodňovým ohrožením, hloubkou 

nad 0,5 m 
u drobných vodních toků lze po dohodě s vodoprávním 

úřadem v odůvodněných případech stanovit na Q20 
 

Rozvedení obsahu opatření obecné povahy 
 

Definice datové struktury ZÚ 

Principy novely vyhlášky k záplavovým územím 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 


