
 

 

 

Doplňující informace k jednotlivým úkolům uvedeným v časovém plánu 
a programu prací pro přípravu 2. plánovací období 

 

Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního 

prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady 

plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.  

Plány povodí pro období 2016 - 2021 budou přezkoumávat a aktualizovat cíle a programy 

opatření z plánů povodí pro období 2010 - 2015. Budou do 22. prosince 2015 předloţeny 

vládě České republiky ke schválení a následně reportovány Evropské komisi. Podkladem pro 

tři národní plány povodí bude deset plánů dílčích povodí, které vzniknou transformací ze 

stávajících osmi plánů oblastí povodí. V plánech dílčích povodí budou přezkoumávat 

a aktualizovat správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady jednotlivá opatření, ze kterých 

budou v národních plánech povodí sestaveny a doplněny opatření do programů pro jejich 

realizaci.  

Další významnou součástí plánování v oblasti vod je od roku 2010 implementace směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. 

Výsledkem bude pořízení plánů pro zvládání povodňových rizik, které budou zpracovány 

koordinovaně s plány povodí včetně jejich předloţení vládě České republiky ke schválení do 

22. prosince 2015.  

Součástí přípravných prací podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona je zpracování časového 

plánu a programu prací a jeho zpřístupnění pro aktivní zapojení uţivatelů vody a veřejnosti 

nejméně tři roky před začátkem období, kterého se budou plány povodí týkat. 

Úkoly a činnosti do roku 2015 

1. Zpráva o pokroku dosaženém při provádění programů opatření 

Prvním úkolem, který předchází pořízení 2. plánů povodí, je analýza realizace plánovaného 

programu opatření k ochraně vod do konce roku 2012 (bude podkladem pro aktualizaci 

opatření). O této analýze bude zpracována podle čl. 15 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zpráva 

a předloţena Evropské komisi. Bude uvádět informace o přípravě a realizacích schválených 

opatření. V souladu s ustanovením § 26 odst. 7 vodního zákona bude, po doplnění o zprávu 

o plnění ostatních opatření, předloţena vládě České republiky v rámci Zprávy o stavu vodního 

hospodářství za rok 2012. 

Úkol 1.1: Zajistit zpracování Zprávy o pokroku dosaţeném při provádění programu opatření 

k ochraně vod podle předpisu a poţadavků Evropské komise a její předloţení 

Evropské komisi. 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství, správci povodí, krajskými úřady 

Termín: do 22. prosince 2012 
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Úkol 1.2: Vyhodnocení získaných informací o pokroku dosaţeném při provádění programu 

opatření k ochraně vod za jednotlivé národní části mezinárodních oblastí povodí 

Labe, Odry a Dunaje a jejich předání příslušným mezinárodním komisím. 

Zajistí:  Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství  

Termín: do 31. července 2012 

Úkol 1.3:  Zajistit zpracování Souhrnné zprávy o plnění programů opatření přijatých plány 

povodí včetně Zprávy o pokroku dosaţeném při provádění programu opatření 

k ochraně vod a zahrnout ji jako samostatný oddíl do Zprávy o stavu vodního 

hospodářství za rok 2012. 

Zajistí: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního 

prostředí, správci povodí a krajskými úřady 

Termín: do 31. srpna 2013 

Úkol 1.4: Podílet se na přípravě zpráv a informací mezinárodním komisím (MKOL, 

MKOOpZ a MKOD) o pokroku při plnění programů opatření 

Zajistí:  Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství 

Termín: do 22. prosince 2012 

2.  Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod (monitoring vod) 

Druhým úkolem, který předchází pořízení 2. plánů povodí je zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových a podzemních vod pro posouzení, zda cíle ochrany vod stanovené pro příslušný 

vodní útvar budou dosaţeny, a podle kterého bude postupováno při aktualizaci navrţených 

opatření. 

Úkol 2.1: Zpracování programu monitoringu povrchových vod (aktualizace stávajících 

programů) 

Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty, 

Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem zemědělství 

Termín: kaţdoročně do 31. října pro rok následující 

Úkol 2.2: Provádění programu monitoringu povrchových vod (pro hodnocení ekologického 

a chemického stavu vodních útvarů) 

Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty 

Termín: v průběhu kaţdého roku 

Úkol 2.3: Provádění programu monitoringu kvantitativních charakteristik povrchových vod 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými 

subjekty 

Termín:  v průběhu kaţdého roku 

Úkol 2.4: Provádění programu bioakumulačního monitoringu a monitoringu sedimentů 

a plavenin 
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Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými 

subjekty 

Termín:  v průběhu kaţdého roku 

Úkol 2.5: Zpracování programu monitoringu podzemních vod (aktualizace stávajících 

programů) 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými 

subjekty 

Termín:  kaţdoročně do 31. října pro rok následující 

Úkol 2.6: Provádění programu monitoringu (jakosti a mnoţství) podzemních vod 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými 

subjekty 

Termín: v průběhu kaţdého roku 

Úkol 2.7: Shromáţdění a předání dostupných podkladů pro hodnocení stavu vodních útvarů 

za období 2010-2012 

Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty 

a krajskými úřady. 

Termín: 30. dubna 2013 

Úkol 2.8: Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových a podzemních vod (podklad pro 

aktualizaci plánů povodí) 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s pověřenými odbornými 

subjekty 

Termín: 31. října 2013 

Úkol 2.9: Účast na Společném průzkumu Dunaje a zajištění jeho financování 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí  

Termín: červen - říjen 2013 

3.  Metodická podpora plánování v oblasti vod 

Pro jednotnou formu zpracování dílčích i národních plánů povodí je nezbytné vypracovat 

standardizovaný postup prací. Základní pravidla a postupy zpracování vychází z metodických 

dokumentů Evropské komise a vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro 

zvládání povodňových rizik. Za účelem detailní specifikace postupu zpracování plánů (částí, 

které budou převzaty, aktualizovány a zcela nově zpracovány), obsahu, struktury plánů, formy 

(datové šablony) včetně poţadavků na jejich výstupy (umoţňující souhrnné zpracování údajů) 

budou vytvořeny jednotné a vzájemně provázané makety (typizované vzory) národních plánů 

povodí a plánů dílčích povodí.  

Byla rovněţ definována potřeba doplnění chybějících metodik a aktualizace vybraných 

metodik, na jejichţ základě se například sleduje a hodnotí stav vodních útvarů. Ministerstvo 

ţivotního prostředí a Ministerstvo zemědělství provedlo analýzu všech pracovních postupů 

a metodik pouţitých pro 1. plány povodí, které je nutné aktualizovat či doplnit.  



4 

 

Pro zabezpečení plánů pro zvládání povodňových rizik jsou zajišťovány Ministerstvem 

ţivotního prostředí ve spolupráci s pracovní skupinou Povodňová směrnice pilotní projekty 

a s nimi související metodiky a standardizace prací. Dosud byly zajištěny Ministerstvem 

ţivotního prostředí, případně správci povodí v rámci projektu LABEL, projektů Technické 

pomoci Operačního programu Ţivotní prostředí (dále OPŢP) a projektů výzkumu a vývoje 

následující pilotní projekty: 

 Mapování Jizery, 

 Mapování soutoků Vltavy a Berounky a Berounky a Litavky, 

 Vzorová projektová dokumentace pro podání ţádosti o poskytnutí podpory z OPŢP na 

zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, 

 Standardizační minimum pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových 

rizik. 

 Pilotní projekt k dokumentaci oblasti s významným povodňovým rizikem pro tok 

Jizera.  

Je připravena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zpracování Plánu pro zvládání 

povodňových rizik pro pilotní území. 

Dále je v rámci implementace povodňové směrnice potřeba zpracovat metodické dokumenty 

pro tvorbu Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem a Plánů pro zvládání 

povodňových rizik v rozsahu: metodika, pilotní projekt, standardizace, vzorová projektová 

dokumentace pro podání ţádosti o poskytnutí podpory z OPŢP.  

Úkol 3.1: Pořízení typizovaného vzoru (makety) národního plánu povodí 

Zajistí: Ministerstvo zemědělství 

Termín: 30. června 2012 

Úkol 3.2: Pořízení makety plánu dílčího povodí 

Zajistí: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se správci povodí 

Termín: 30. června 2012 

Úkol 3.3: Pořízení chybějících metodik a aktualizace vybraných metodik pro plány povodí  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo zemědělství 

Termín: průběţně pro jednotlivé metodiky  

Úkol 3.4: Pořízení metodických pomůcek pro tvorbu Dokumentace oblastí s významným 

povodňovým rizikem a Plánů pro zvládání povodňových rizik v rozsahu: 

metodika, pilotní projekt, standardizace, vzorová projektová dokumentace pro 

podání ţádosti o poskytnutí podpory z OPŢP. 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci se správci povodí 

Termín: 30. června 2012 

4. Koordinace činností, informování a komunikace s veřejností, zajištění mezinárodní 
spolupráce 

Komise pro plánování v oblasti vod 

Pro metodickou pomoc a koordinaci přípravy jednotlivých národních plánů povodí, dílčích 

plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik byla, obdobně jako pro přípravu plánů 
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povodí pro 1. plánovací období, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem ţivotního 

prostředí zřízena Komise pro plánování v oblasti vod; členy jsou zástupci ústředních 

správních úřadů, do jejichţ působnosti spadají jednotlivé oblasti mající vztah k plánování 

v oblasti vod, krajských úřadů, Asociace krajů ČR, správců povodí, LČR, s. p., významných 

vodohospodářských institucí, Agentury ochrany přírody a krajiny, České inspekce ţivotního 

prostředí, významných uţivatelů vod i nevládních organizací. Komise pro plánování v oblasti 

vod se řídí schváleným statutem, projednává a doporučuje Ministerstvu zemědělství 

a Ministerstvu ţivotního prostředí postupy a metodiky, pomáhá při konzultacích jednotlivých 

etap zpracování plánů dílčích povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání 

povodňových rizik s dotčenými ústředními správními úřady, s krajskými úřady, se správci 

povodí, odbornými institucemi a při zveřejňování a zpřístupnění výsledků jednotlivých etap 

prací uţivatelům vody a veřejnosti. Dále Komise pro plánování v oblasti vod napomáhá 

Ministerstvu ţivotního prostředí a Ministerstvu zemědělství při zpracování mezinárodních 

plánů povodí a mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik. Komise pro plánování 

v oblasti vod podle statutu zřídila Programový výbor, který připravuje odborné podklady pro 

jednání Komise pro plánování v oblasti vod. 

Do Komise pro plánování v oblasti vod byla začleněna pracovní skupina pro implementaci 

povodňové směrnice, která byla zaloţena Ministerstvem ţivotního prostředí v roce 2008. Její 

uţší pracovní skupina sloţená ze zástupců Ministerstva ţivotního prostředí, Ministerstva 

zemědělství, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka, a správců povodí se setkává 1x měsíčně. Tato uţší 

pracovní skupina podporuje rozhodování Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva 

zemědělství, projednává podněty všech skupin a informuje Komisi pro plánování v oblasti 

vod. Širší pracovní skupina má momentálně 41 jmenovaných členů (od začátku roku 2011 - 

zástupci všech krajských odborů ŢP, krizového řízení a územního rozvoje) a setkává se 1x 

ročně. Slouţí k přenesení informací a projednává podněty z krajské úrovně k postupu 

implementace povodňové směrnice. 

Při přípravě, zpracovávání a projednávání plánů dílčích povodí s krajskými úřady, se zástupci 

samosprávy, uţivateli a veřejností naváţí správci povodí na zkušenosti z činnosti Komisí pro 

oblasti povodí v 1. plánovacím období. Struktura komisí a jejich činnost bude upravena 

v souladu s novým vymezením zpracovatelských oblastí na dílčí povodí. 

Úkol 4.1: Vedení Komise pro plánování v oblasti vod a jejího programového výboru 

Zajistí: Ministerstvo zemědělství 

Termín: předsednictví v letech 2011, 2013, 2015 

Úkol 4.2: Vedení Komise pro plánování v oblasti vod a jejího programového výboru 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín: předsednictví v letech 2012, 2014, 2016 

Úkol 4.3: Vedení pracovní skupiny Povodňová směrnice 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín: průběţně do 22. března 2016 

Úkol 4.4: Vedení Komisí pro jednotlivé plány dílčích povodí 

Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady 

Termín: průběţně do 30. června 2016 



6 

 

Informování a komunikace s veřejností 

Zkušenosti z přípravy plánů pro 1. plánovací období ukazují na nezbytné zapojení odborné 

i laické veřejnosti do procesu plánování v oblasti vod. Jiţ výsledky přípravných prací se 

zveřejňují k písemným připomínkám uţivatelům vody a veřejnosti. Poté se zveřejňují 

k připomínkám uţivatelům vody a veřejnosti i samotné návrhy plánů. K návrhům plánů se 

přikládají stručné souhrny, které umoţní porozumět jejich odbornému obsahu a přiblíţit 

význam navrhovaných opatření, a to zpravidla ve formě přehledných map a stručných 

doprovodných textů, doplněných v nezbytném rozsahu tabulkami. Nadto procházejí plány 

procesem hodnocení vlivu koncepcí na ţivotní prostředí (SEA) a schvalování opatření obecné 

povahy, které umoţňují rovněţ zapojení veřejnosti. 

Transparentnosti procesu napomáhá, ţe veškeré aktuální i obecné informace o procesu 

plánování v oblasti vod jsou pro veřejnost dostupné na internetových stránkách Ministerstva 

zemědělství www.eagri.cz s odkazy na internetové stránky Ministerstva ţivotního prostředí 

a jednotlivých správců povodí. Další informace vztahující se k plánování v oblasti vod budou 

poskytovány na stránkách Informačního systému veřejné správy VODA www.voda.gov.cz. 

Informování a zapojení veřejnosti vyplývá také z poţadavků povodňové směrnice (čl. 9, 10, 

směrnice 2007/60/ES). Pro tyto účely je Ministerstvem ţivotního prostředí vyuţívána jako 

komunikační platforma Povodňový informační systém POVIS www.povis.cz. Novým 

modulem POVIS budou zveřejněny také výstupy povodňového mapování uloţené 

v centrálním datovém skladu.  

Úkol 4.5: Zpracování nového modulu POVIS, kterým budou zveřejněny také výstupy 

povodňového mapování uloţené v centrálním datovém skladu. 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín: 31. července 2013 

Úkol 4.6: Zpracování Strategie zapojení veřejnosti do procesu plánování s vyuţitím strategií 

zpracovaných pro 1. plány povodí 

Zajistí:  Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního 

prostředí a správci povodí 

Termín:  31. října 2012 

Úkol 4.7: Zveřejňování informací a dokumentů přípravných prací, návrhů plánů povodí 

a plánů pro zvládání povodňových rizik na internetových stránkách 

Zajistí: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo ţivotního prostředí, správci 

povodí, krajské úřady 

Termín: průběţně do 30. června 2016 

Zajištění mezinárodní spolupráce 

Při přípravě aktualizovaných plánů povodí a pro účely implementace povodňové směrnice je 

mezinárodní spolupráce řešena prostřednictvím: 

 Koordinace na úrovní Evropské komise - v rámci pracovních skupin zřízených 

Evropskou komisí pod ředitelstvím DG ENVI v tzv. CIS skupině vodních ředitelů, 

resp. povodňové pracovní skupiny CIS WG F on floods. 

 Koordinace na úrovni Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise 

pro ochranu Dunaje, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním 

http://www.eagri.cz/
http://www.voda.gov.cz/
http://www.povis.cz/
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v jednotlivých pracovních skupinách, ve kterých se připravují podklady pro 

aktualizaci mezinárodních plánů oblastí povodí a mezinárodních plánů pro zvládání 

povodňových rizik.  

 Koordinace na úrovni Komisí pro spolupráci se sousedními státy na hraničních 

vodách: Česko-německé komise pro hraniční vody, Česko-slovenské komise pro 

hraniční vody, Česko-rakouské komise pro hraniční vody a Jednání zmocněnců vlád 

České republiky a Polské republiky pro hraniční vody; ve zřízených pracovních 

skupinách jsou připravovány podklady pro plány povodí v oblasti státních hranic. 

 Mezinárodních projektů, v rámci kterých je připravována metodická podpora pro 

implementaci směrnic 2000/60/ES a 2007/60/ES (CEFRAME, LABEL). 

Úkol 4.8: Zajištění účasti zástupců České republiky ve všech úrovních mezinárodní 

spolupráce a přenos informací do plánovacího procesu.  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo zemědělství, správci 

povodí 

Termín: průběţně do 31. prosince 2015 

Úkol 4.9: Zajištění podkladů za Českou republiku pro zpracování mezinárodních plánů 

oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje a pro koordinaci plánů pro zvládání 

povodňových rizik v těchto oblastech povodí.  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství 

Termín: průběţně podle termínů zpracování plánů 

Úkol 4.10: Prezentace výstupů mezinárodních projektů na pracovních seminářích 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín: průběţně do 31. prosince 2015 

5. Zpracování národních plánů povodí  

Národní plány povodí pořizuje podle vodního zákona Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 

ţivotního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými 

krajskými úřady pro části mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje leţících na 

území České republiky. Budou zpracovány tři národní plány povodí: 

 Národní plán povodí Labe, 

 Národní plán povodí Odry a 

 Národní plán povodí Dunaje.  

Národní plány povodí pro 2. plánovací období v návaznosti na realizaci plánů povodí do roku 

2015 stanoví cíle pro zabezpečení veřejných zájmů v oblasti vodního hospodářství a jejich 

součástí budou souhrny programů opatření k dosaţení uvedených cílů do roku 2021. Stanoví 

také strategii financování těchto programů opatření. 

Zpracování národních plánů povodí bude vycházet z vyhlášky č. 24/2011 Sb., která upravuje 

jejich obsah a způsob zpracování, podle makety (typizovaného vzoru) národního plánu povodí 

přijaté Komisí pro plánování v oblasti vod a podle podkladů zpracovaných v plánech dílčích 

povodí. 
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Národní plány povodí budou předloţeny vládě ke schválení tak, aby byly schváleny do 

22. prosince 2015. Po schválení vládou budou vydány Ministerstvem zemědělství jako 

opatření obecné povahy. 

Nutnou podmínkou pro aktualizaci prvních plánů povodí je stanovení cílů v ochraně vod 

dohodnutých na národní a mezinárodní úrovni.  

V rámci ekonomické analýzy zpracovávané pro pořízení národních plánů povodí bude nutné 

aktualizovat základní scénář vývoje nakládání s vodami a vlivů na vody do roku 2021. Dalším 

krokem bude stanovení referenčního roku ekonomické analýzy v rámci prací na časovém 

plánu a programu prací. Referenční rok bude vhodné sjednotit s ostatními členskými státy 

v rámci koordinace prací na úrovni mezinárodních komisí pro ochranu vod v jednotlivých 

povodích. Také samotný postup sestavení ekonomické analýzy by bylo vhodné uvést do 

souladu s ostatními členskými státy dle pokynů Evropské komise. 

Na základě zkušeností z reportingu příslušných zpráv a plánů povodí v prvním plánovacím 

období představuje soubor činností pro vytvoření a zaslání zprávy významný objem prací, 

které je nezbytné zabezpečit. 

Úkol 5.1: Stanovení všech cílů podle § 12 vyhlášky č. 24/2011 Sb. s ohledem na cíle 

dohodnuté na mezinárodní úrovni.  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo zemědělství  

Termín: 30. června 2012  

 31. prosince 2012 pro cíle ochrany vod (§ 12 odst. 3) 

Úkol 5.2: Zpracování časového plánu a programu prací pro aktualizaci plánů povodí podle 

§ 7 vyhlášky č. 24/2011 Sb. koordinovaně pro národní plány povodí a plány 

dílčích povodí, zveřejnění návrhu a jeho úprava podle vyhodnocení připomínek. 

Zajistí: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci 

se správci povodí a krajskými úřady 

Termín: 22. prosince 2012  

Úkol 5.3: Zpracování souhrnu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, 

zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle 

podkladů a prací na plánech dílčích povodí, zpracování ekonomické analýzy 

uţívání vody, a na jejich základě zpracování předběţného přehledu významných 

problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, včetně uvedení umělých 

vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho zdůvodnění 

a návrhů zvláštních cílů ochrany vod; zveřejnění materiálů a jejich úprava podle 

vyhodnocení připomínek.  

Zajistí: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci 

se správci povodí 

Termín: 22. prosince 2013 

Úkol 5.4: Zpracování zprávy (výstup úkolu 5.3) a předání příslušných informací o změnách 

všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí Evropské komisi. 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín: 22. března 2014 
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Úkol 5.5: Zpracování návrhů národních plánů povodí, jejich zveřejnění, zpracování 

posouzení z hlediska vlivů na ţivotní prostředí a úprava plánů podle vyhodnocení 

připomínek.  

Zajistí: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci 

se správci povodí a krajskými úřady 

Termín: 13. srpna 2015 

Úkol 5.6: Projednání a vydání stanoviska z hlediska vlivů na ţivotní prostředí a předloţení 

plánů vládě ke schválení 

Zajistí: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín: 16. listopadu 2015 

Úkol 5.7: Vydání národních plánů povodí jako opatření obecné povahy  

Zajistí: Ministerstvo zemědělství 

Termín: 7. prosince 2015 

Úkol 5.8: Zaslání národních plánů povodí Evropské komisi v poţadované struktuře 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín: 22. března 2016 

6. Zpracování plánů dílčích povodí 

Pro potřeby zpracování plánů dílčích povodí je území České republiky rozděleno na 

10 dílčích povodí náleţejících ke třem mezinárodním oblastem povodí, resp. jejich národním 

částem. Vymezení jednotlivých dílčích povodí a specifikace územní působnosti správců 

povodí je uvedena ve vyhlášce č. 393/2011 Sb. 

Způsob zpracování plánů dílčích povodí stanoví vodní zákon, vyhláška č. 24/2011 Sb. 

a maketa plánu dílčího povodí přijatá Komisí pro plánování v oblasti vod.  

Plány dílčích povodí pro jednotlivá dílčí povodí pořizují správci povodí podle své působnosti 

ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními 

úřady. Plány dílčích povodí jsou zpracovány pro podrobnější úroveň a doplňují národní plány 

povodí. Plány dílčích povodí schvalují podle své územní působnosti kraje následně po 

schválení národních plánů povodí vládou.  

Úkol 6.1: Zpracovat analýzu všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí podle 

§ 8 vyhlášky č. 24/2011 Sb., zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav 

povrchových a podzemních vod podle § 9 vyhlášky č. 24/2011 Sb., ekonomickou 

analýzu uţívání vody, a na jejich základě zpracovaný předběţný přehled 

významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, včetně uvedení 

umělých vodních útvarů, určení silně ovlivněných vodních útvarů a jeho 

zdůvodnění a návrhů zvláštních cílů ochrany vod.  

Zajistí: Správci povodí; ekonomickou analýzu zajistí Ministerstvo zemědělství  

Termín: 31. října 2013 

Úkol 6.2: Zpracovat návrhy plánů dílčích povodí, zveřejnit je společně s návrhy národních 

plánů povodí, posoudit z hlediska vlivů na ţivotní prostředí a upravit podle 

připomínek.  
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Zajistí: Správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ve spolupráci 

s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem ţivotního prostředí  

Termín: 13. srpna 2015 

Úkol 6.3: Předloţit plány dílčích povodí zastupitelstvům krajů ke schválení.  

Zajistí: Krajské úřady a správci povodí 

Termín: 16. listopadu 2015 

Úkol 6.4: Spolupráce na přípravě mezinárodních plánů oblastí povodí.  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství 

Termín: 22. prosince 2015 

7. Spolupráce na aktualizaci mezinárodních plánů oblasti povodí 

Ve druhém plánovacím období bude probíhat aktualizace mezinárodních plánů oblastí povodí 

Labe, Odry a Dunaje to na úrovni pracovních skupin zřízených v rámci příslušných 

mezinárodních komisí (kap. 4. Zajištění mezinárodní spolupráce). Na aktualizaci jednotlivých 

mezinárodních plánů oblasti povodí a na přípravě k tomu potřebných podkladů se podílí 

zástupci Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva zemědělství ve spolupráci se státními 

podniky povodí, krajskými úřady a pověřenými odbornými subjekty. Zpracování jednotného 

mezinárodního plánu oblasti povodí je zajišťováno sekretariáty mezinárodních komisí pro 

ochranu Labe, Odry a Dunaje. 

Úkol 7.1: Spolupráce na aktualizaci mezinárodních plánů oblasti povodí 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 

se správci povodí, krajskými úřady pověřenými odbornými subjekty. 

Termín: 22. prosince 2015 

8. Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik 

Stanovení zásad a cílů musí být promítnuto do metodických materiálů a zejména 

do ekonomických a dalších nástrojů, které by měly být nastaveny pro implementaci plánů 

a zejména navrţených opatření v tomto plánovacím cyklu. Zásadní je orientace na sníţení 

potenciálních povodňových rizik a škod, podpora organizačních opatření, posílení osobní 

zodpovědnosti a připravenosti občanů a samospráv, vlastníků nemovitostí, zohlednění 

v územním plánování atd. Stanovení zásad a cílů by se proto měly účastnit také další dotčené 

resorty. 

Oblasti s významným povodňovým rizikem jsou definovány moţnou záplavou při Q500 

z vodních toků ve vymezených úsecích o celkové délce 3000 km. Jejich mapování probíhá 

v rámci projektů správců povodí, které jsou spolufinancované z 90 % z oblasti podpory 1.3.1 

OPŢP. Výstupy budou uloţeny v nově navrhovaném centrálním datovém skladu 

pro mapování na ČHMÚ, který zajistí jednotné ukládání dat z procesu mapování a v rámci 

metadat dále evidenci podkladů, které byly pouţity pro přípravu, vytvoření a kalibraci 

numerických modelů zájmového území. Dále zajistí jednotnou platformu pro prezentaci 

výsledků a pro reporting. 
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Na mezinárodní úrovni v rámci mezinárodních plánů se uvedou v soulad cíle pro hraniční 

řeky a pro řeky, které ovlivňují povodňový průtok do oblasti sousedního státu. Na úrovni 

dílčích povodí je nutno řešit kromě cílů zvládání povodňových rizik v jednotlivých oblastech 

s významným povodňovým rizikem také cíle pro ostatní území dílčího povodí, především 

formou standardů ochrany před povodněmi. Stanovené standardy ochrany území budou 

podkladem pro návrh opatření v oblasti ochrany před povodněmi do plánů povodí.  

Úkol 8.1: Předběţné vyhodnocení povodňových rizik podle § 6 vyhlášky č. 24/2011 Sb. 

včetně předání zprávy Evropské komisi  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí  

Termín: 22. března 2012 

Úkol 8.2: Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem podle § 6 vyhlášky 

č. 24/2011 Sb. včetně předání zprávy Evropské komisi.  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí  

Termín: 22. září 2012 

Úkol 8.3: Provést mapování oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem.  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí a správci povodí 

Termín: 22. prosince 2013 

Úkol 8.4: Zprovoznění centrálního datového skladu 

Zajistí:  Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín:  31. ledna 2013 

Úkol 8.5: Zpracování návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik, jejich zveřejnění 

společně s návrhy národních plánů povodí a návrhy plánů dílčích povodí, 

posouzení z hlediska vlivů na ţivotní prostředí a úprava plánů podle 

vyhodnocení připomínek.  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo zemědělství  

Termín: 13. srpna 2015 

Úkol 8.6: Projednání a vydání stanoviska z hlediska posouzení vlivů na ţivotní prostředí 

a předání plánů vládě ke schválení 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo zemědělství  

Termín: 16. listopadu 2015 

Úkol 8.7: Vydat plány pro zvládání povodňových rizik jako opatření obecné povahy 

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termín: 7. prosince 2015 

Úkol 8.8: Zajištění zpráv Evropské komisi o jednotlivých etapách prací.  

Zajistí: Ministerstvo ţivotního prostředí 

Termíny: 8.8.1 předběţné vyhodnocení povodňových rizik do 22. března 2012 

8.8.2 vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým 

rizikem do 22. září 2012 

8.8.3 výsledky mapování oblastí s potenciálně významným 

povodňovým rizikem do 22. března 2014 

8.8.4 plány pro zvládání povodňových rizik do 22. března 2016 
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