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ODŮVODNĚNÍ 
I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Důvodem k vydání nové vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu  a stanovování 
záplavových území je skutečnost, že stávající vyhláška č. 236/2002 Sb. plně nereflektuje 
požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „povodňová směrnice“) a při jejím 
výkladu vznikají praktické problémy. 

Požadovaným cílem nové vyhlášky je tak zajištění doplňkové implementace požadavků 
povodňové směrnice a náprava problematických bodů vyhlášky, které byly identifikovány 
praxí při výkladu současného znění vyhlášky a ve vazbě na platný vodní zákon (dále jen 
„zákon č. 254/2001 Sb.“). 

Podle povodňové směrnice mají být v rámci stanovování záplavového území vytvářeny mapy 
povodňového nebezpečí pro 3 povodňové scénáře, kdy střední scénář má odpovídat době 
opakování povodně 100 let. Proto při implementaci byly využity stávající scénáře s dobou 
opakování povodně 5, 20, 100 a doplněny o 500 let. Směrnice požaduje i mapy 
povodňových rizik, proto se mapy povodňového nebezpečí jednotlivých scénářů sjednocují 
v jedné mapě povodňového ohrožení. Tento požadavek návrh vyhlášky reflektuje. 

Cílem nové vyhlášky je také minimalizace praktických problémů, které souvisí s aplikací 
současného znění vyhlášky, tj. ošetření území za mobilními protipovodňovými opatřeními 
a omezení možnosti účelových změn aktivních zón záplavových území (dále jen „AZZÚ“) na 
krátkém úseku vodního toku. 

Cílem je také upravit vyhlášku takovým způsobem, aby došlo ke sjednocení definice AZZÚ 
podle vodního zákona a postupu jejího stanovení. 

Současně je žádoucí rozvést obsah opatření obecné povahy a lépe definovat datovou 
strukturu záplavového území, kterou po vydání opatření obecné povahy předávají příslušné 
vodoprávní úřady na Ministerstvo životního prostředí. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 

Navržené znění je v souladu s vodním zákonem. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navržené znění je v souladu s evropským právem. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Současná vyhláška č. 236/2002 Sb., upravuje způsob a rozsah zpracovávání návrhu a 
postup při  stanovování záplavových území a definuje obsah jejich dokumentace. Podle této 
vyhlášky zpracovává správce vodního toku návrh záplavového území, který poté předkládá 
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příslušnému vodoprávnímu úřadu ke stanovení záplavového území a to opatřením obecné 
povahy. 

Současné znění vyhlášky, které platí i mimo oblasti s významným povodňovým rizikem, však 
není shodné s požadavky povodňové směrnice a při jejím výkladu vznikají praktické 
problémy, na které upozorňují dotčené orgány státní správy i institut veřejného ochránce 
práv. 

 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Navrhovaná právní úprava představuje pro správce vodního toku (zejména podniky 
Povodí, ale také správy národních parků) vyšší finanční a administrativní náročnost při 
zpracování dokumentace pro následné stanovení záplavových území a jejich aktivních zón. 
Zvýšená administrativní a finanční zátěž spočívá konkrétně v tom, že nově budou tvořeny 
mapy nebezpečí (mapa hloubek a rychlostí, mapa rozlivu se zpracovává již nyní) a dále 
mapa povodňového ohrožení, zároveň je nově počítán i scénář s dobou opakování povodně 
500 let. Předpokládaný nárůst těchto nákladů se pohybuje s ohledem na celkové náklady 
zpracování dokumentace pro následné stanovení záplavového území a aktivní zóny v řádu 
do cca 10 % celkových nákladů na pořízení dokumentace (více viz Závěrečná práva 
z hodnocení dopadů regulace). Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh právního předpisu 
upravuje proces stanovení záplavových území a jejich aktivních zón a dále zamezuje jejich 
účelovým změnám, což může vést v případě dalších povodní k nižším povodňovým škodám 
a to včetně škod na životním prostředí. 

 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů 
na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny. Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad ani  
na rovné postavení mužů a žen.  

 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh se nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů a nemá tedy do této oblasti 
žádné dopady. 
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H Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádný nárůst korupčních rizik.  

 

I Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá žádný dopad na  bezpečnost nebo obranu státu 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1 

Předmětem vyhlášky je definice způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu záplavového 
území. Vydáním vyhlášky je v souladu se zmocněním v ustanovení § 66 odst. 3 vodního 
zákona, které stanoví, že způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových 
území a jejich dokumentace stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Předkládaný 
návrh vyhlášky nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a stanování záplavových území. Hlavní důvody a změny, které přináší 
předkládaný návrh vyhlášky oproti platné právní úpravě ve vyhlášce č. 236/2002 Sb. jsou: 

• použití povodňových scénářů pro průtok Q500, 
• sjednocení definice AZZÚ s požadavky směrnice, 
• podrobnější specifikace obsahu opatření obecné povahy, kterým se záplavové území 

a jeho AZZÚ stanovuje, a 
• podrobnější specifikace datové struktury záplavového území. 
 

K § 2 

Ustanovení definuje základní pojmy pro potřeby vyhlášky. Oproti vyhlášce č. 236/2002 Sb. je 
ze základních pojmů vypuštěna samostatná definice pojmu „zaplavené území“, neboť tento 
pojem je již obsažen a vysvětlen v písmenu d) definující „zaplavené území nejvyšší 
zaznamenané přirozené povodně“. Definice ostatních základních pojmů „záplavová čára“, 
„doba opakování povodně“, „návrh záplavového území“, „zaplavené území“, „aktivní zóna 
záplavového území“, „inundační území“ je oproti současnému znění zpřesněna. Je doplněna 
definice povodňového ohrožení, která je klíčová pro zpracování návrhu aktivní zóny 
záplavového území dle § 6. 

 

K § 3 

Ustanovení zakotvuje povinnost správce vodního toku konzultovat způsob a rozsah návrhu 
s příslušným vodoprávním úřadem před zahájením prací na tohoto návrhu. Dále se 
stanovuje povinnost vodoprávního úřadu soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky, 
ze kterých návrh záplavového území vycházel, zejména zda nedošlo ke změně výchozích 
standardních hydrologických údajů nebo změně počtů nebo parametrů objektů, které 
zásadně ovlivňují průběh povodní. Cílem těchto opatření je zajistit, aby v procesu 
stanovování záplavových území byly zohledněny aktuální údaje. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVDDGBD8)



 

4 
 

K § 4 

Ustanovení uvádí soubor prvotních podkladů pro zpracovávání návrhu záplavového území. 
Oproti původní vyhlášce č. 236/2202 Sb. není mezi podklady zahrnut „výsledek 
hydraulického modelu“, neboť se jedná o dílčí výsledek v procesu zpracování návrhu 
záplavového území. Nad rámec dosavadní úpravy ve vyhlášce č. 236/2002 Sb. jsou naopak 
doplněny následující podklady: „digitální model terénu“, „ortofotomapa“ a „podrobný terénní 
průzkum“. Dalšími podklady jsou „výsledky geodetického zaměření“, „dostupné údaje o 
zaznamenaných přirozených povodních“, „standardní hydrologické údaje“, „manipulační řád 
vodního díla“, „základní mapa České republiky“. Specifikace těchto podkladů byla upravena, 
aby byla reflektována potřebná paleta podkladů pro zpracování návrhu záplavového území.  

 

K § 5 

Ustanovení upravuje rozsah zpracovávání návrhu záplavového území. Uvedený rozsah 
zpracování návrhu záplavového území nově požaduje: 

• zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňového ohrožení, jejichž 
zpracování vyžaduje povodňová směrnice, 

• stanovení záplavového území vymezením záplavové čáry s dobou opakování 
povodně 100 let a stanovení nadmořských výšek hladin při povodni hydraulických 
výpočtem nerovnoměrného proudění, čímž zajišťuje základní sjednocení postupu 
zpracování návrhu záplavového území, a 

• řešení souvislého úseku vodního toku, inundačního území a zohlednění již 
stanoveného záplavové území, řešení území za mobilními protipovodňovými 
opatřeními v závislosti na jeho charakteru s cílem minimalizace praktických 
problémů, které souvisí s aplikací současného znění vyhlášky. 

Ze stávající vyhlášky č. 236/2002 Sb. byl převzat stále platný základní požadavek, že při 
výpočtu záplavové čáry se zohledňuje vliv vodního toku vyššího řádu, do něhož vtéká vodní 
tok, pro který se návrh záplavové čáry zpracovává. 

 

K § 6 

Ustanovení upravuje způsob zpracování návrhu aktivní zóny záplavového území.  

Odstavec1 stanovuje výčet podkladů, jichž se při zpracování návrhu aktivní zóny 
záplavového území využívá.   Odstavec 2 písm. a) až f) pak uvádí taxativní výčet ploch, 
které jsou povinně součástí aktivní zóny záplavového území. Ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) 
a e) přitom vymezují jako součást aktivní zóny záplavového území plochy vymezené na 
mapě povodňového ohrožení jako vysoké ohrožení a plochy vymezené na mapě 
povodňového ohrožení jako střední ohrožení při splnění dalších kritérií a zohledňují tak 
požadavky povodňové směrnice. 

Ustanovení § 6 odst. 2 písm. f) je třeba rozumět tak, že pojem uvnitř ve formulaci „vyvýšená 
území vymezená na mapě povodňového ohrožení jako nízké a střední ohrožení uvnitř 
jednotlivých ploch vymezených podle písmen a) až e)“ je ekvivalentní pojmu obklopená po 
celém svém obvodu. Dle ustanovení odst. 3 jsou vyňaty z aktivní zóny záplavového území 
izolované plochy vysokého a středního ohrožení a území za protipovodňovými zábranami. 
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Podle odstavce 4 je v odůvodněných případech a za stanovených podmínek umožněno 
stanovit aktivní zónu záplavového území i jiným způsobem než podle odstavce 2.   

 

K § 7 

Ustanovení upravuje seznam povinných součástí návrhu záplavového území a způsob 
předložení návrhu správcem vodního toku vodoprávnímu úřadu v listinné a elektronické 
podobě. Oproti stávající vyhlášce č. 236/2002 Sb. jsou povinné součásti upřesněny na 
základě zkušeností z praxe.  

 

K § 8 

Ustanovení uvádí parametry vlastního stanovení záplavového území, které podle vodního 
zákona provádí vodoprávní úřad opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy, 
kterým se stanovuje nebo mění záplavové území, musí vždy obsahovat výpis dotčených 
katastrálních území, název vodního toku, přesné určení úseku vodního toku, základní údaje 
o návrhu záplavového území, informaci o dříve stanoveném záplavovém území.  

V případě nedodržení shora uvedeného vodoprávní úřad vrátí návrh správci vodního toku 
k dopracování. Odstavec 4 popisuje způsob distribuce opatření obecné povahy, kterým se 
záplavové území stanovuje, mění či ruší.   

 

K § 9 
Ustanovení upravuje způsob a rozsah vedení dokumentace. Podrobný popis povinných 
součástí dokumentace záplavového území včetně povinného formátu, v němž má být 
dokumentace vedena, uvádí příloha č. 2 návrhu vyhlášky. Podrobná úprava náležitostí 
jednotlivých částí dokumentace je potřebná zejména z praktických důvodů - jednotlivé části 
dokumentace mají mít jednotný vzhled, aby byly jednoduše využitelné pro orgány státní 
správy. 

 

K § 10 

Přechodné ustanovení stanovuje, na které návrhy záplavových území se vztahuje tato 
vyhláška a na které platná vyhláška č. 236/2002 Sb., a to podle data předložení návrhu 
vodoprávnímu úřadu. Podle přechodného ustanovení se všechny návrhy zpracované podle 
platné vyhlášky č. 236/2002 Sb. a předložené vodoprávnímu úřadu do 18 měsíců po nabytí 
účinnosti této vyhlášky považují za návrhy na stanovení záplavového území podle této 
vyhlášky.  

 

K § 11 

Ustanovením se ruší stávající platná vyhláška č. 236/2002 Sb. 

 

K § 12 

Účinnost vyhlášky je z důvodu dostatečné legisvakance navrhována na 1. března 2018. 
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K Příloze č. 1  

Příloha detailně popisuje technický postup výpočtu povodňového ohrožení, kdy z map 
povodňového ohrožení je nejdříve spočtena intenzita povodně, následně je definováno 
povodňové ohrožení, z jehož maximálních hodnot je tvořena výsledná mapa povodňového 
ohrožení.  

 

K Příloze č. 2  

Příloha detailně popisuje datový standard všech částí dokumentace záplavového území. 
Cílem je zajistit prokazatelně stejnou kvalitu dokumentace záplavového území. U každé části 
dokumentace je definován datový formát, u databázových dat je definována atributová 
tabulka, u geografických dat navíc i způsob tvorby názvu vrstvy, u map jsou dále definována 
pravidla zobrazování jednotlivých prvků. 
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