
Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 

k aplikaci opatření obecné povahy, kterým se vydávají jednotlivé 

plány pro zvládání povodňových rizik 

Právní základ pro tvorbu plánů pro zvládání povodňových rizik (dále také jen „plány“) 

představuje § 23 odst. 2 a § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon). Podle § 23 odst. 2 věty druhé vodního zákona jsou plány podkladem pro výkon veřejné správy, 

zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Plány pořizuje Ministerstvo životního prostředí 

(dále jen „MŽP“) a Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) ve spolupráci s příslušnými správci povodí 

a místně příslušnými krajskými úřady. Plány jsou následně předkládány ke schválení vládě. 

Odpovědnost za pořízení plánů a předložení vládě ke schválení nese MŽP a MZe ve spolupráci 

s příslušnými správci povodí a s příslušnými krajskými úřady. Jednotlivé plány vydává MŽP ve formě 

opatření obecné povahy.  

Podrobnosti postupu zpracování obsahu plánů včetně způsobu zpracování plánů, podrobnosti 

etap zpracování návrhů plánů, způsobu a formy zpracování předběžného vyhodnocení povodňových 

rizik, způsobu stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem, jakož i obsah a způsob zpracování 

map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a forem jejich zveřejnění stanoví vyhláška č. 

24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. 

 

Obsah a závaznost plánů: 

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou koncepčním dokumentem, který obsahuje závěry 

předběžného hodnocení povodňových rizik, popis a seznam map povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik, popis cílů v rámci zvládání povodňových rizik a souhrn opatření pro zvládání 

povodňových rizik. 

Smyslem opatření obecné povahy, kterým se vydává příslušný plán pro zvládání 

povodňových rizik, je stanovit závazným způsobem cíle a souhrn opatření pro zvládání povodňových 

rizik. Orgány státní správy jsou proto povinny v rámci své činnosti naplňovat plánem stanovené cíle a 

provádět příslušná opatření. Plán je vydáván formou závazného opatření obecné povahy (§ 25 odst. 5 

vodního zákona), přičemž výrokovou část opatření obecné povahy tvoří cíle (příloha č. 1 opatření 

obecné povahy) a souhrny opatření pro zvládání povodňových rizik (příloha č. 2 opatření obecné 

povahy), další části plánu jsou součástí odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává plán 

pro zvládání povodňových rizik.  Zároveň platí, že plán jako celek je podkladem pro výkon veřejné 

správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení (§ 23 odst. 2 vodního zákona).  

Pojmovými znaky opatření obecné povahy jsou jednak konkrétnost předmětu, jednak 

obecnost adresátů. Plány pro zvládání povodňových rizik mají konkrétně vymezený předmět - regulaci 

činností v území oblastí s významným povodňovým rizikem, současně však směřují vůči neurčitému 

počtu adresátů a zavazují tedy všechny osoby na daném území. 

 K dosažení cílů stanovených opatřením obecné povahy stanoví plány obecná a konkrétní 

opatření pro ohrožené lokality. Obecná opatření se týkají všech obcí ležících v oblastech s významným 

povodňovým rizikem. Tato opatření slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání 

povodní (např. vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků, využití výstupů 

povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných 



stanic, lokální výstražné systémy apod.). Společným znakem obecných opatření je, že jde převážně o 

nestrukturální opatření, která nejsou vyčíslena nákladově a jejich nositeli jsou obce (případně svazky 

obcí nebo kraje) a vlastníci nemovitostí. Konkrétní opatření zahrnují nejčastěji výstavbu ochranných 

hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízká protipovodňová opatření. 

 Plány pro zvládání povodňových rizik jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro 

územní plánování a vodoprávní řízení (§ 23 odst. 2 vodního zákona). Správní orgány jsou povinny každý 

záměr v dotčeném území hodnotit individuálně a posoudit jej s ohledem na příslušný plán pro zvládání 

povodňových rizik. Správní orgány mají tyto dokumenty využívat při své činnosti, zejména pak při 

vydávání správních aktů, kdy plány poskytují podklad pro jejich odůvodnění. Správní akty vydávané 

správními orgány by měly z plánu tam, kde je to možné, vycházet, vždy je však nezbytné dodržovat 

plánem stanovené cíle a souhrny opatření pro zvládání povodňových rizik, neboť tyto jsou součástí 

výrokové části opatření obecné povahy, kterým se plán vydává. Od těch částí plánu, které jsou součástí 

odůvodnění tohoto opatření obecné povahy, je možné se výjimečně odchýlit, přičemž takový postup 

musí správní orgán řádně odůvodnit. Zejména je třeba prokázat, že takový postup nebude v rozporu 

s naplňováním cílů a v kolizi s navrhovanými opatřeními pro zvládání povodňových rizik, tedy částmi 

plánu zezávazněnými opatřením obecné povahy.  

 

Účel plánů 

Plány pro zvládání povodňových rizik identifikují nejvíce ohrožené území v ČR z hlediska říčních 

povodní a navrhují opatření k minimalizaci povodňového ohrožení. Jsou tedy významným koncepčním 

dokumentem, který závazným způsobem stanoví cíle a opatření pro zvládání povodňových rizik 

v oblastech s významným povodňovým rizikem s ohledem na zmírnění nepříznivých účinků povodní na 

lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost.  

Plány představují zejména limit pro stavební činnost, neboť jejich věcný obsah je povinný 

podklad pro rozhodování v území. Správní orgány jsou povinny každý záměr hodnotit individuálně a 

posoudit jej s ohledem na příslušný plán pro zvládání povodňových rizik. Správní orgán je při vydávání 

správních aktů (např. souhlasů či závazných stanovisek) včetně souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. c) 

vodního zákona povinen zhodnotit všechna rizika, která může záměr z hlediska povodňového ohrožení 

pro dané území představovat. Každé stanovisko ke konkrétnímu záměru je třeba řádně odůvodnit. 

Odůvodnění by tak mělo vycházet i z plánu pro zvládání povodňových rizik.  

Vodoprávní úřad je povinen mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního 

zákona stanovit podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení omezující podmínky, a to 

formou opatření obecné povahy. Plány jsou v jejich územní platnosti rovněž nezbytným podkladem 

pro stanovování těchto omezujících podmínek. Současně plány pro zvládání povodňových rizik mohou 

být jedním z podkladů, které lze využít pro náležité odůvodnění omezujících podmínek.  

 

 


