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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace 
 

Dle jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 4.3.2016, 
s termínem dodání stanovisek do 25.3.2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zemědělství 
 
Mgr. Vojtěch 
Bašný, LL.M. 
vojtech.basny@
mze.cz 
221812014 
 

1) K § 2 písm. f)  
 
Požadujeme v textu zrušit slova „přilehlé k 
vodnímu toku“. 
 
Odůvodnění:  
 
Inundačním územím nemusí být jen území 
přilehlé k vodnímu toku, obecně  
to je území, které je zaplavováno při 
průtocích přesahujících kapacitu koryta 
vodního toku, tj. území definované ve zbylé 
části tohoto ustanovení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

Akceptováno. 

 2) K § 2 písm. g) 
 
Na konci textu zrušit středník a slova 
„zobrazuje se v mapě povodňového 
nebezpečí“. 
 
Odůvodnění: 
 
Na tvorbu map není v ustanovení § 66 a 67 
vodního zákona zmocnění.  
K výpočtu aktivní zóny jsou mapy 
nadbytečné. 
 

 
Neakceptováno - rozpor 
 
Pojem „povodňové nebezpečí“ bude vypuštěn, neboť s ním návrh dále nepracuje. 
V příloze č. 2 bod 7 bude do názvu doplněno slovo „mapy“. 
 
Návrh zakotvuje „způsob“/formu zobrazení povodňového nebezpečí pro účely 
zpracování návrhu a stanovení záplavového území, což je v souladu se 
zmocněním podle § 66 odst. 3 vodního zákona. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 

 3) K § 2 písm. h)  
 
Požadujeme upravit text tohoto ustanovení 
následovně:  
  
„h) povodňovým ohrožením vyhodnocení 
intenzity povodně definované hloubkou 
a rychlostí proudění vody při povodních 
s různou dobou opakování, nabývá hodnot 
vysokého, středního, nízkého a zbytkového 
ohrožení.“.  
 
Odůvodnění:  
 
Na tvorbu map není v ustanovení § 66 a 67 
vodního zákona zmocnění.  
K výpočtu aktivní zóny jsou mapy 
nadbytečné.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Dle zákonného zmocnění v ustanovení § 66 odst. 3 vodního zákona má vyhláška 
zakotvit, mimo jiné, způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území a 
jejich dokumentace. Mapy povodňového ohrožení, jakož i mapy povodňového 
nebezpečí, jsou součástí zmocnění podle § 66 odst. 3 vodního zákona (způsob a 
rozsah zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace), neboť je lze podřadit pod dokumentaci nezbytnou pro zpracování 
návrhu.  
 
Nový způsob stanovení aktivní zóny záplavového území systémově vychází 
z map povodňového ohrožení, tedy tyto mapy jsou zcela nezbytným podkladem.  
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 4) K § 4 odst. 1  
 
Požadujeme doplnit další podklad a doplnit 
nové písmeno g) ve znění: 
 
„g) podrobný terénní průzkum k určení 
drsnostního koeficientu posuzovaného 
profilu.“. 
 
Odůvodnění:Hodnota drsnostního koeficientu 
je velmi významná pro výpočet hodnot 
záplavové čáry. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
 
§ 4 odst. 1 písm. h): „ podrobný terénní průzkum k určení drsnostního 
koeficientu.“ 
 
 

 5) K § 4 odst. 2 
 
Požadujeme za slovy „ v měřítku 1:10 000“ 
vložit slova „,případně mapa v měřítku 1: 
5000“. Na konci odstavce požadujeme 
odstranit slova ",a dále pro tvorbu map 
povodňového nebezpečí a mapy 
povodňového ohrožení". Dále požadujeme v 
textu nahradit slovo „vykreslení" slovem 
„zakreslení". 
 
Odůvodnění:  
 
Uvedení do souladu s § 4 odst. 1 písm. c) a 
předchozími odůvodněními,  
tj. na tvorbu map není v ustanovení § 66 a 67 
vodního zákona zmocnění.  
K výpočtu aktivní zóny jsou tyto mapy 
nadbytečné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 
Akceptováno částečně. 
 
Výraz „případně“ nelze akceptovat, neboť jde o neurčitý právní pojem – není 
zřejmé pro které případy by se mělo uplatnit měřítko 1:10 000 a pro které případy 
měřítko 1: 5 000.- Výraz „Zakreslení“ byl akceptován. 
- k mapám viz vypořádání připomínky č. 3  
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 6) K § 5 
 
V nadpisu požadujeme vypustit slova 
„záplavových čar a“. 
 
Odůvodnění:  
 
Záplavové čáry nelze navrhovat, ale jsou 
součástí výpočtu.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Nový název:“ Rozsah zpracovávání návrhu záplavového území“ 
 

 7) § 5 odst. 1 
 
Požadujeme v druhé větě za slovy „inundační 
území“ odstranit slova „vodního toku“. 
V poslední větě odstavce za slova úseku 
vodního toku požadujeme nahradit čárku 
spojkou „a" a odstranit slova „a zohledňuje 
stanovené záplavové území". 
 
Odůvodnění: 
 
Není zřejmé, co je textem „a zohledňuje 
stanovené záplavové území“ myšleno. 
Stávající záplavové území v řešeném úseku 
nebo v úsecích navazujících není možné 
zohlednit. Nelze upravovat rozsah nově 
zpracovávaného záplavového území (dále jen 
„ZÚ“) a aktivních zón záplavových území 
(dále jen „AZZÚ“) na základě staršího 
záplavového území – nejsou srovnatelné 
podklady, někdy ani výpočetní metody. 
Aktuální výsledky zpracované pro aktuální 
stav území nelze upravovat dle starších 
výsledků. 

Akceptováno částečně. 
 

- Vypuštěno sousloví „vodního toku“ 
- Ve vztahu k vypuštění sousloví „a zohledňuje stanovené záplavového 

území“: Nejedná se o požadavek na úpravu rozsahu vypočteného 
záplavového území, ale o posouzení a zohlednění důvodů změn rozsahu 
navrhovaného (vypočteného) záplavového území ve vztahu k záplavovým 
územím stanoveným.  

 
 

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



5 
 

 

Navržená formulace neodpovídá definici 
inundačního území v § 2 písm.  
f) návrhu, je nadbytečná a svazující nejen pro 
správce vodního toku, ale 
i pro vodoprávní úřady. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 8) K § 5 odst. 4 
 
Požadujeme upravit text tohoto ustanovení 
následovně:  
 
„(4) Do záplavového území se může zahrnout 
i území za souvislými protipovodňovými 
zábranami, které se instalují při nebezpečí 
povodně nebo při povodni podle § 75 odst. 2 
písm. g) vodního zákona a nejsou součástí 
jiné stavby určené k jinému účelu než je 
ochrana před povodněmi.“. 
 
Odůvodnění:  
 
Nesouhlasíme se zněním odstavce. Pokud 
stát vynakládá nemalé finanční prostředky na 
stavby protipovodňových opatření, jejichž 
účelem je ochrana území za těmito stavbami 
před účinky povodní a toto ochráněné území  
by bylo součástí záplavového území 
s omezením aktivit v něm, pak státem 
vynaložené prostředky na výstavbu 
protipovodňových opatření by byly 
vynaloženy neúčelně. Pokud bychom 
uvažovali ZÚ i za mobilními prvky, tak potom 
provedené protipovodňové opatření není 
funkční a jednalo  
by se o zmařené finanční prostředky na jeho 

Vysvětleno. 
 
MZE navrhovaný odstavec má nenormativní charakter, viz slovo „může“, nemá 
tedy v obecně závazném předpisu místo. Navíc nejsou stanovena žádná kritéria, 
podle kterých by mělo být postupováno, zahrnutí či nezahrnutí území do návrhu 
záplavového území tak bude na libovůli navrhovatele.  
 
K odůvodnění: Stanovení záplavového území nepřináší samo o sobě žádná 
omezení.  
 „Informativní vyznačení území“ vodní zákon, ani zákonné zmocnění nezná. 
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vybudování. Území chráněné stavbami na 
ochranu před povodněmi, včetně mobilních 
zábran, by nemělo být součástí záplavových 
území. Jako vhodné však považujeme 
informativní vyznačení území, které může být 
při neprovedení instalace mobilních 
protipovodňových zábran při povodních 
zaplaveno v dokumentaci záplavového 
území.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 9) K § 5 odst. 5  
 
Požadujeme tento odstavec buď zcela 
odstranit nebo upravit  
do následujícího znění: 
  
„(5) Pro určené inundační území se 
povodňové nebezpečí vypočítavá pro 
povodně s  dobou opakování 5, 20, 100 a 500 
let. Vychází  
se z hydrologických charakteristik povodní 
odpovídajících příslušné technické normě1).“.  
 
Odůvodnění:  
 
Uvedení do souladu s § 4 odst. 1 písm. c) a 
předchozími odůvodněními,  
tj. na tvorbu map není v ustanovení § 66 a 67 
vodního zákona zmocnění.  
K výpočtu aktivní zóny jsou tyto mapy 
nadbytečné. 
Pokud by při zpracování map byly zvažovány 

Neakceptováno  rozpor 
 
Pojem „ přirozené povodně“ vychází z § 64 odst. 1 VZ (vyloučeny „zvláštní“ 
povodně) a vliv retence se řeší pojmy „ovlivněná“ a „neovlivněná“. Údaje o 
ovlivnění poskytuje ČHMÚ nebo VÚV podle schválené Metodiky2). V tomto smyslu 
byl rozšířen §4 odst. 1 písm. a), jehož finální znění je „standardní hydrologické 
údaje poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem1) a ovlivněné 
hydrologické údaje podle Metodiky2)“, a §7 odst. 1 písm. a), jehož finální znění je 
„standardní hydrologické údaje a ovlivněné hydrologické údaje podle § 4 odst. 1 
písm. a)“. 

                                                 
1) ČSN 75 14 00 Hydrologické údaje povrchových vod. 
2) Metodika výpočtu N-letých průtoků ovlivněných protipovodňovými opatřeními, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha, září 2011. 
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pouze hydrologické charakteristiky 
přirozených povodní, nemohly by v těchto 
mapách být zohledněny vodní nádrže, které 
ovlivňují průtoky a jsou významnou 
protipovodňovou ochranou. Neakceptování 
tohoto požadavku bychom považovali za 
nelogické, například s ohledem na prostředky 
investované v rámci programu Prevence před 
povodněmi do retenčních opatření, jejich 
efekt by nemohl být zpracován. Vedlo by to i 
k přepracování platných záplavových území. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 10) K § 5 odst. 6  
 
Požadujeme text tohoto odstavec upravit 
následovně: 
  
„(6) Výsledky výpočtu povodňového 
nebezpečí jsou podkladem pro zjištění 
povodňového ohrožení podle přílohy č. 1 této 
vyhlášky.“. 
 
Odůvodnění:  
 
Uvedení do souladu s § 4 odst. 1 písm. c) a 
předchozími odůvodněními,  
tj. na tvorbu map není v ustanovení § 66 a 67 
vodního zákona zmocnění. 
K výpočtu aktivní zóny jsou tyto mapy 
nadbytečné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno - rozpor 
 
Viz vypořádání připomínky č. 3. 

 11) K § 5  
 

Neakceptováno -rozpor 
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Požadujeme doplnit nový odstavec 7 
následovně: 
 
„(7) Z odstavců 5 a 6 se vychází pouze 
v území s významným povodňovým rizikem.“.  

 
Odůvodnění:  
  
V rámci implementace Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady  
č. 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik byla stanovena metodika 
tvorby map povodňového nebezpečí a 
povodňových rizik z prosince 2009, podle níž 
měly být zpracovány mapy povodňového 
nebezpečí a povodňového ohrožení 
v určitých místech. Není důvodu, aby byly 
zpracovány ve všech místech, kde budou 
navrhována nová záplavová území.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Je navrhováno vypuštění zpracování „map“ z § 5 odst. 5 a 6 aj.  V odůvodnění 
připomínky č. 11 jsou však mapy a jejich nezbytnost zdůrazněny.  Proto se 
domníváme, že MZE se zpracováním map souhlasí (rozpor s jinými zaslanými 
připomínkami), avšak pouze v územích s vysokým povodňovým rizikem. Podle 
názoru předkladatele se nejedná o rozpor se směrnicí, neboť je zakotven 
požadavek na zpracování map pro všechna záplavová území. Zpřísnění 
požadavku oproti směrnici nevede podle ustálené judikatury ESD k rozporu 
s evropským právem. 
 

 12) K § 6 odst. 1 
 
Požadujeme odstranit slova „,mapa 
povodňového ohrožení a mapa hloubek pro 
povodňový scénář s dobou opakování 100 
let“. 
 
Odůvodnění:  
 
Mapa povodňového ohrožení a mapa hloubek 
pro povodňový scénář s dobou opakování 
100 let nejsou pro návrh AZZÚ nezbytné.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – rozpor 
 
 Dle zákonného zmocnění v ustanovení § 66 odst. 3 vodního zákona má vyhláška 
zakotvit, mimo jiné, způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území a 
jejich dokumentace. Mapy povodňového ohrožení, jakož i mapy povodňového 
nebezpečí, jsou součástí zmocnění podle § 66 odst. 3 vodního zákona (způsob a 
rozsah zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich 
dokumentace), neboť je lze podřadit pod dokumentaci nezbytnou pro zpracování 
návrhu.  
 
Viz vysvětlení připomínky č.3. 
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 13) § 6 odst. 2 písm. c) 
  
Požadujeme doplnit na konec věty slova 
„podél vodního toku“.   
 
Odůvodnění:  
 
Pokud je protipovodňové opatření 
vybudováno ve velké vzdálenosti  
od vodního toku, tak nemusí být celá 
inundace mezi korytem a ochrannými prvky 
v aktivní zóně, protože nepřevádí rozhodující 
část povodňového průtoku.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

 14) K § 6 odst. 2 písm. d) a e) 
 
Požadujeme navrhované znění těchto 
ustanovení nahradit následujícím zněním: 
 

„d) území vymezené parametry proudění 
(hloubkou a rychlostí proudění vody) při 
povodni s dobou opakování 100 let 
podle grafu Finka  
a Bewicka, který je v příloze č. 3, této 
vyhlášky, 

e) v oblastech s významnými povodňovými 
riziky kromě území podle  
§ 6 odst. 2 písm. d) také území 
výpočtem vyhodnocené jako území 
s vysokým ohrožením,“.  

 
Odůvodnění:  
 
Nad touto problematikou proběhla na jednání 
skupiny „Povodňová směrnice“ řada diskuzí a 

Neakceptováno -rozpor 
 
Předkladatel trvá na vymezení map povodňového ohrožení, které považuje za 
nejvhodnější způsob vymezení aktivní zóny záplavového území. Mapy 
povodňového ohrožení, jakož i mapy povodňového nebezpečí, jsou součástí 
zmocnění podle § 66 odst. 3 vodního zákona (způsob a rozsah zpracování návrhu 
a stanovování záplavových území a jejich dokumentace), neboť je lze podřadit 
pod dokumentaci nezbytnou pro zpracování návrhu.   
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odborných komentářů. Zásadní připomínka, 
nad kterou se shodli všichni zástupci podniků 
povodí, a to zavedení možnosti stanovení 
návrhu aktivní zóny podle metody a grafu 
autorů Finka  
a Bewicka, tedy dle parametrů proudění 
závislosti rychlosti proudění vody  
a hloubce vody, nebyla akceptována. Pokud 
by byl návrh aktivní zóny zpracováván dle 
návrhu vyhlášky, tedy dle bodu e) jako území 
vymezené  
na mapě povodňového ohrožení jako střední 
ohrožení s hloubkou 50 cm pro dobu 
opakování 100 let, byla by aktivní zóna 
výrazně rozsáhlejší (dotklo  
by se mnoha „plochých“ měst a obcí). 
Jednalo by se tedy i o území, kde  
je sice hloubka 0,5 m ale nulová rychlost, což 
v ploché inundaci je poměrně častý jev. Je to 
tedy v rozporu s definicí aktivní zóny, jedná 
se o území, jež při povodni převádí 
rozhodující část průtoku, který může 
bezprostředně ohrozit život, zdraví nebo 
majetek lidí. Tento rozsah aktivní zóny by byl 
neprojednatelný a vedlo by to 
k nevymezování aktivní zóny. Je tedy nutné 
ponechat odborný vodohospodářský přístup 
k vykreslení záplavových čar 
 a aktivní zóny. Nelze matematickým 
modelem popsat všechny zákonitosti, které 
mohou nastat při průchodu povodně. Je 
nutné zohledňovat zkušenosti, historické 
události a odborný vodohospodářský přístup 
k této problematice. Povodeň je přírodní jev a 
nelze jej popsat pouze matematickým 
modelem a vyhodnotit výstupy v prostředí 
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geografických informačních systémů tak jak 
je navrhováno ve vyhlášce. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 15) K § 6 odst. 2 písm. f)  
 

Požadujeme doplnit, že se jedná o vyvýšené 
plochy reliéfu/terénu  
a ne obecně všechny vyvýšené plochy, např. 
rozhledny či jiné budovy.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Z navržené definice jednoznačně vyplývá, že se nejedná o „stavby“, viz slovo 
„plochy“. Ustanovení bylo nicméně zpřesněno ve vztahu k § 6 odst. 3 a na 
základě jiných připomínek takto: 

 
„f) vyvýšené plochy nízkého a středního ohrožení do 50 cm hloubky uvnitř území 
vymezeného podle písmen a) až e).“ 
 

 16) K § 6 odst. 2  
 
Požadujeme doplnit písmeno g) následovně: 
  
„(g) území související se stavbami určenými 
pro převádění povodní  
a se zajišťováním ochrany před povodněmi, 
zejména okolí inundačních otvorů, 
koncentrační stavby, objekty určené pro 
řízené zaplavování území apod.“. 
 
Odůvodnění:  
 
Postrádáme možnost do vymezení aktivních 
zón zahrnout osamocené oblasti 
soustředěného průtoku v inundačním území, 
například v okolí inundačních propustků, 
koncentračních staveb apod., tedy staveb, 
které byly pro převedení povodní zřízeny a 
volný prostor pro jejich funkci  
je nezbytný. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Z návrhu není zřejmé, na základě čeho by byl rozsah AZZU stanovován. De facto 
by mohl vést také k závěru, že území za povodňovými opatřeními je v AZZU. 
Návrh navíc obsahuje neurčité pojmy jako „související“, „apod.“ …, což nelze 
akceptovat. 
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 17) K § 6 odst. 3 
 
Požadujeme text tohoto ustanovení upravit 
následovně:  
 
„(3) V odůvodněných případech lze se 
souhlasem vodoprávního úřadu navrhnout 
změnu aktivní zóny vymezené podle odst. 2.“. 
 
Odůvodnění:  
 
Zahrnutí nebo nezahrnutí izolovaných ostrovů 
je věcí vodohospodářského přístupu. Některé 
případy nelze řešit přesně podle stanovených 
pravidel,  
je tedy vhodné, aby vyhláška umožňovala 
takové případy řešit.  Do AZZÚ  
je třeba zahrnout např. „ostrovy“ v blízkosti 
inundačních otvorů, propustků mimo koryta 
vodních toků apod., což předložený návrh 
neumožňuje. V případě, že by se ve 
vyvýšených plochách dle § 6 odst. 2 písm. f) 
vyskytovaly plochy dle § 6 odst. 2 písm. d) a 
e), byla by ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) a 
e) a § 6 odst. 3 v rozporu. Není stanovena 
velikost izolovaných ostrovů. Ta by tak mohla 
být v rozsahu několika metrů až mnoha 
hektarů. Pokud by mělo být ustanovení 
v upravené podobě ponecháno, bylo by třeba 
konkretizovat velikost „ostrovů“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Návrh je příliš obecný a netýká se výlučně „izolovaných ostrovů“, o kterých je 
nicméně celé odůvodnění. Není zřejmé, co se rozumí „odůvodněnými případy“. 
Změna záplavového území na základě „souhlasu vodoprávního úřadu“, by navíc 
musela být zakotvena zákonem.  
 
 

 18) K § 7 odst. 1 písm. b) 
 
Požadujeme na konci věty odstranit slova „a 
to ve vektorové podobě,“. 

Vysvětleno, částečně akceptováno. 
 
Upraven text na „b) výpočtem zjištěnými záplavovými čárami ve vektorové 
podobě podle § 4 odst. 2 a § 5“ 
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Odůvodnění:  
 
Základní mapa České republiky v měřítku 1 : 
10 000 (viz § 4 odst. 2)  
a Základní báze geografických dat České 
republiky (ZABAGED) jsou pouze podkladem 
pro vykreslení záplavového území. Pro tento 
účel není třeba vektorová podoba ZABAGED. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 19) K § 7 odst. 1 písm. c) 
 
Požadujeme slova „do mapového podkladu“ 
nahradit slovy „nad mapovým podkladem“. 
 
Odůvodnění: 
Změna lépe vystihuje postup zpracování a 
zobrazení záplavových čar,  
tj. jejich tvorbu na základě výpočtů průběhu 
hladin v inundačním území  
a průniku hladin s digitálním modelem reliéfu, 
resp. digitálním modelem terénu. Samotná 
Základní mapa České republiky ve 
skutečnosti slouží pouze jako podklad pro 
vykreslení, není nástrojem sloužícím při 
tvorbě záplavových čar. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 20) K § 7 odst. 1 písm. e) 
 
Požadujeme text tohoto ustanovení upravit 
následovně:  
 
„(e) tabulkou údajů o vypočtených 
nadmořských výškách hladin nebo 

Částečně akceptováno. 
 
Snahou je sjednocený přístup, tedy povinnost vždy odevzdat tabulku. Podniky 
povodí, které jsou zvyklé odevzdávat podélný profil, tak mohou společně 
s tabulkou činit i nadále. Do písm. e) přidán text „do tabulky se uvádějí údaje  
o vypočtených nadmořských výškách hladin v ose koryta toku“. 
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vyznačením N-letých hladin v podélném 
profilu toku a příčných profilech povodně, pro 
kterou byl návrh zpracován, a to pro povodně 
s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let, 
včetně údaje o hladinách u významných 
příčných objektů na vodním toku. Do tabulky 
se uvádějí údaje  
o vypočtených nadmořských výškách hladin 
v ose koryta toku,“.   
 
Odůvodnění:  
 
Některá povodí vždy zpracovávají podélný 
profil a příčné profily, kde jsou vyznačeny N-
leté hladiny. Tato forma je dle praktických 
zkušeností výrazně přehlednější než tabulka. 
Pokud nebude zpracován podélný profil 
(např.  
u 2D modelů), pak tedy je tabulka nutná. 
V korytě vodního toku  
a v jednotlivých částech záplavového území, 
byť v rámci jednoho údolního profilu, nejsou 
kóty hladin totožné. Je třeba jednoznačně 
definovat, jaká kóta hladiny bude v tabulce 
uvedena. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 21) K § 7 odst. 1 písm. f) 
 
Požadujeme slova „vyžádá-li si toto zobrazení 
vodoprávní úřad“ nahradit slovy „pokud jsou 
podklady pro vytvoření tohoto zobrazení 
k dispozici “. 
 
Odůvodnění:  
 

Akceptováno. 
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Území zaplavené nejvyšší zaznamenanou 
přirozenou povodní je možné  
do návrhu záplavového území uvést jen 
v případě, že jsou pro takové zobrazení 
dostupné podklady. Bude odstraněn 
nadbytečný dovětek, který  
je v logickém rozporu s ustanovením § 7 odst. 
1, jelikož pro potřeby územního plánování je 
zobrazení území zaplaveného nejvyšší 
zaznamenanou přirozenou povodní klíčovou 
informací. Z kontextu ustanovení § 9 o 
způsobu a rozsahu vedení dokumentace 
vyplývá,  
že dokumentace záplavového území se 
zpracovává v digitální a tištěné podobě. 
Neměl by tudíž být žádný problém, aby mohly 
být zobrazovány takové kombinace 
mapových vrstev, které si pro své potřeby 
zvolí uživatel. Zobrazení skutečně 
zaplaveného území přirozenou povodní 
představuje historicky významnou informaci o 
reálně proběhlé události, se kterou  
se nemohou rovnat žádné teoretické výpočty. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 22) K § 8 odst. 1 
 
Požadujeme za slova „záplavové území pro“ 
doplnit slovo „určený“  
a odstranit slovo „souvislý“. Nakonec věty 
požadujeme vložit slova „ podle  
§ 5 odst. 1“. 
 
Odůvodnění:  
 
Není definován pojem „souvislý úsek vodního 

Akceptováno částečně. 
 
Do § 8 odst. 1 doplněn odkaz na § 5 odst. 1 a slovo „souvislý“ doplněno také do § 
5 odst. 1.  
 
Slovo „určený“ nezajišťuje „souvislost“, tedy jednolitost, úseku vodního toku, pro 
který se ZÚ stanovuje. Bližší určení „souvislého úseku“ bude specifikováno 
metodikou k vyhlášce. 
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toku“.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 23) K § 8 odst. 5:  
 
Požadujeme na začátku první věty za slova 
„Vodoprávní úřad“ vložit slova „a správce 
vodního toku“. V poslední větě požadujeme 
odstranit slova „v rámci aktualizace plánů 
povodí“.    
 
Odůvodnění:  
 
Doplnění odpovídá povinnostem správce 
vodního toku daným zákonem  
(§ 82 písm. c) i touto vyhláškou ve vztahu 
k předání návrhů na stanovení záplavových 
území i ke sledování stavu vodního toku.  
Aktualizace plánů povodí probíhá v 6 - ti 
letých plánovacích cyklech. Aktualizace 
záplavových území musí proběhnout určitě 
dříve.  
Z uvedeného odstavce vyplývá, že pokud 
dojde ke změně parametrů prvku 
protipovodňové ochrany, dojde ke změně 
záplavového území až v rámci aktualizace 
plánů povodí, což je každých 6 let. To se jeví 
jako dost dlouhá doba pro provedení změny 
záplavového území. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Na základě jiných připomínek § 8 odst. 5 vypuštěn, resp. přesunut do § 3 jako 
odst. 2. 
 
§ 3 odst. 2 zní: „Správce vodního toku soustavně sleduje, například v rámci 
povodňových prohlídek, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh 
záplavového území vycházel, zejména zda nedošlo ke změně výchozích 
standardních hydrologických údajů [§ 4 odst. 1 písm. a)] nebo změně počtů nebo 
parametrů objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní; o zjištěných změnách 
neprodleně informuje příslušný vodoprávní úřad.“. 
 
 

 24) K § 9 Akceptováno.  
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Požadujeme za slovy „v tištěné podobě“ 
doplnit slova „v náležitostech podle přílohy č. 
2, této vyhlášky“. 
 
Odůvodnění:   
 
Datové standardy upravené přílohou č. 2 
tohoto předpisu je nutno navázat  
na konkrétní ustanovení vyhlášky.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Přeformulováno: „Dokumentace záplavového území se zpracovává a uchovává 
v listinné podobě a v  elektronické podobě podle přílohy č. 2 s náležitostmi 
zajišťujícími jeho digitální využitelnost pro další potřeby veřejné správy4).“ 
 

 25) K § 10  
 
Požadujeme za slova „před účinností této 
vyhlášky“ doplnit slova „a návrhy záplavového 
území, jejichž zpracování bylo zahájeno před 
účinností této vyhlášky,“. 
 
Odůvodnění:  
 
Přechodné ustanovení je třeba rozšířit. 
V současné době jsou zpracovávány  
(a před účinností nové vyhlášky nemusí být 
dokončeny) návrhy záplavových území podle 
dnes platných předpisů, které tudíž nemohou 
být v souladu s požadavky kladenými novou 
vyhláškou. V případě, že by nebylo toto 
přechodné ustanovení prodlouženo, došlo by 
ke zmaření investic.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - rozpor 
 
Moment „zahájení prací“ nelze přesně určit. Ustanovení by se přeformulováním 
stalo zneužitelným. 

 26) K Příloze č. 1 Ad 1 – neakceptováno - rozpor, pro tyto úpravy nenacházíme opodstatnění. 
                                                 
4) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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• Požadujeme text přílohy zestručnit, 

jelikož je velmi složitý  
a požadujeme ponechat pouze 
výpočty – například barevné rozlišení 
v tomto případě není důležité.  

• Požadujeme z části 1 odstranit obr. 1, 
ve kterém je chybně uveden vzorec 
pro výpočet intenzity povodně.  

• Požadujeme v odstavci pod obrázkem 
č. 1 odstranit slovo „standardně“.  

• Požadujeme odstranit část 3, která 
souvisí s nepotřebnou mapou 
povodňového ohrožení.  

• V části tři je uveden odkaz na tab. 5, 
která není součástí přílohy.  
 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Ad 2 –  akceptováno – vzorec v obrázku opraven. 
 
Ad 3 – akceptováno. 
 
Ad 4 –  neakceptováno - rozpor - mapa ohrožení je nezbytná pro stanovení 
rozsahu AZZÚ.  
 
Ad 5 – akceptováno – opraveno, odkaz je na tabulku 2 . 

 27) K Příloze č. 2 
 

• Požadujeme doplnit odkaz na přílohu 
č. 2 (datový standard), jelikož na tuto 
přílohu neodkazuje žádné ustanovení 
vyhlášky a navrhujeme tento odkaz 
doplnit do ustanovení § 9.   

 
• V části 2 požadujeme před slovo „tok“ 

vložit slovo „vodní“ a slovo „studie“ 
nahradit slovem „návrhu“.    

 
• V částech 4, 5 a 6 požadujeme 

zohlednit, že pro správce toků jsou 
zásadní údaje uvedené v Centrální 
evidenci vodních toků (CEVT) nikoliv 
v Digitální bázi vodohospodářských 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno, zohledněno tím, že je CEVT v ustanoveních zahrnut. Jiné subjekty 
než správci nicméně používají DIBAVOD a tuto skutečnost je třeba v návrhu 
reflektovat.  
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dat (DIBAVOD). 
 

• V části 5 požadujeme zohlednit, že u 
položek „hl_q5“ až „hl_q500“ není 
atributem hloubka při konkrétním 
průtoku (ta je v údolním profilu 
proměnná), ale hladina v ose koryta 
při konkrétním průtoku. 

 
• V části 6 požadujeme v první větě 

odstranit slovo „stanovovaných“, 
jelikož se záplavové čáry nestanovují.   
 

• U atributu „datum vymezení“, 
požadujeme doplnit informaci, o jaké 
datum se jedná. Jedná se o datum, 
kdy zhotovitel konkrétní čáru 
zpracoval či kdy byl dokončen návrh 
záplavového území nebo jiný údaj? 
Nutné upřesnit.  

 
• Část 7 a 8 požadujeme vypustit.  Na 

tvorbu map není v ustanovení  
§ 66 a 67 vodního zákona zmocnění. 
K výpočtu aktivní zóny jsou mapy 
nadbytečné. 

 
• Část 9 požadujeme zrušit nebo upravit 

tak, aby bylo zohledněno,  
že správci povodí už mají několik let 
zaužívaný systém zobrazení 
záplavového území, který je 
přehlednější než navrhované 
zobrazení záplavových čar.  
 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Jedná se o datum zpracování. Název atributu je opraven. 
 
 
  
 
 
 
 
Neakceptováno -rozpor 
Souvisí s jinými připomínkami k mapám, odkazujeme proto na vypořádání těchto 
připomínek. 
 
 
 
Vysvětleno.  
V návrhu specifikované grafické náležitosti záplavových čar vycházejí z platné 
„Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik“. Cílem je 
také grafické sjednocení zobrazení záplavových čar v celém rozsahu dob 
opakování (5, 20, 100, 500).  
 
Vysvětleno. 
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• Navrženým formátem výstupu je pdf. 
Z důvodu, že se jedná pro veřejnost a 
státní správu důležité mapy, 
požadujeme doplnit, že formátem 
výstupu je i shapefile, který je dále 
využitelný. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Formát pdf se vztahuje pouze k bodu 9. Mapa záplavového území, přílohy č. 2, 
jedná se o výslednou mapu kde je formát pdf standartním řešením. O shp vrstvy 
se jedná u bodu 6, 7 a 8. 
 

 28) Obecné připomínky: 
 
V návrhu vyhlášky není uvedeno, že 
záplavové území Q500 bude stanovováno bez 
ohledu na existenci prvků protipovodňové 
ochrany (mobilní i pevné). 
 
Navržený způsob vymezení aktivní zóny 
záplavového území neodráží definici aktivní 
zóny jako území, jež při povodni převádí 
rozhodující část průtoku a je finančně 
náročnější. Aktivní zóny záplavových území 
požadujeme navrhovat v kombinaci případně 
jinými metodami modelace, které více 
naplňují její definici danou vodním zákonem 
(např. některá z metod založených na vztahu 
hloubky a rychlosti v území).  
 
Ve vyhlášce požadujeme doplnit možnost 
nestanovit záplavové území  
za mobilní protipovodňovou ochranu 
v krátkých úsecích, kde pevná 
protipovodňová ochrana není možná (např. 
průběh komunikace, atd.). Záplavové území 
v rozsahu rozlivu Q100 za mobilními prvky 
protipovodňové ochrany by mělo být 
prověřeno z hlediska rozsahu, omezení pro 
rozvoj území i administrativní náročnosti 

 
 
Vysvětleno. Pevné prvky protipovodňové ochrany jsou standardně zohledněny 
při výpočtu u všech Nletostí tedy i pro 500 let, naopak mobilní prvky nejsou při 
výpočtech zohledněny, tedy ani u Q500. 
 
 
Vysvětleno, viz vypořádání konkrétních připomínek k AZZU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viz vypořádání k připomínce č. 8. 
Vysvětleno. 
V uvedeném případě – „průběh komunikace“ nebude stanoveno záplavové území, 
což je ošetřeno textem „nejsou součástí jiné stavby určené k jinému účelu, než je 
ochrana před povodněmi“ v § 5 odst. 4).  
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v územích, kde se vykytuje či realizuje. 
 
Pouze modelové vymezení záplavového 
území nepostihuje explicitně všechny oblasti, 
ve kterých je třeba vyžadovat regulaci 
zástavby v území, modely nepostihují 
všechny detaily proudění. Např. u v okolí 
inundačních mostů, nátoků do nich apod. je 
nutné doplnění aktivní zóny. Požadujeme 
doplnit do vyhlášky možnost úpravy 
záplavového území a jeho aktivní zóny oproti 
výsledkům matematického modelování s tím, 
že bude vysloveně uvedena v samostatné 
kapitole dokumentace, popsána, zdůvodněna 
a bude podléhat souhlasu vodoprávního 
úřadu. 
 
Dále z našeho pohledu návrh vyhlášky neřeší 
stávající situaci, tj. již stanovená záplavová 
území a stanovené aktivní zóny, zpracované 
podle stávající metodiky a vyhlášky 
v souvislosti s nově zpracovávanými 
podklady a to již podle navrhované nové 
metodiky (myslíme si, že nekompatibilní). 
Nejistota občanů tak jak je zmiňovaná v 
odůvodnění se takovým přístupem nevyřeší. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Neakceptováno - rozpor 
Požadujeme doplnění konkrétního návrhu úpravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Požadujeme doplnění konkrétního návrhu úpravy v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29) K straně 2 - bod 1.2. – pátý odstavec 
 
Požadujeme odstranit tvrzení, že v  současné 
době nejsou obyvatelé území  za mobilním 
protipovodňovým opatřením nijak informováni  
o potencionálním riziku  spojeném s tím, že 
mobilní protipovodňová opatření nebudou 

Vysvětleno. 
 
Informace je myšlena z hlediska územního plánování. Hlásná zařízení mohou 
informovat obecně o možnosti výskytu povodní, nikoliv cíleně a konkrétně 
vlastníky nemovitosti za mobilními zařízeními, že tato nemusí potenciálně splnit 
svou funkci. 
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včas a řádně nainstalována.  
 
Odůvodnění: 
 
Úroveň budovaných hlásných zařízení a 
rovněž povědomí samotných občanů žijících 
v takto ochráněných lokalitách je na mnohem 
vyšší úrovni než jak tomu bylo před 
povodněmi roku 2002. Navíc je veřejnost 
pravidelně upozorňována na daný fakt, že 
před povodní nelze nikdy poskytnout 100% 
ochranu, ale pouze se o ochranu snažit v co 
největší možné míře. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 30) K straně 6 – druhý odstavec 
 
Požadujeme odstranit tvrzení, že „Pozitivem 
navržené varianty 1 je jednotný přístup při 
stanovování ZÚ a AZZÚ. Tím lze 
předpokládat snížení rizika sporů při 
nestejném přístupu k jejich stanovení a o 
pozitivních dopadech lze uvažovat i díky 
omezení možnosti žádat po státu újmu vlivem 
nerovného přístupu ke stanovení ZÚ.“, jelikož 
podle předloženého materiálu toto riziko trvá i 
nadále viz. „Dále přesnějším přístupem lze 
předpokládat omezení rizika vzniku škod na 
majetku při případných povodních, včetně 
majetku podniků Povodí, neboť zpracováním 
mapy nebezpečí (tj. map rozlivu, hloubky a 
rychlostí) a mapy povodňového ohrožení při 
stanovení záplavového území budou 
příslušné úřady i občané lépe informováni 
o povodňovém ohrožení na řešeném území.“. 
 

Vysvětleno. 
 
Vyhláška zakotvuje jednotný přístup pro stanovení ZU a AZZU, tedy naopak 
stávající nejednotný přístup stanovování napravuje.  
 
Stanovení ZU patří podle platného zákona mezi preventivní protipovodňová 
opatření, mapy jsou podkladem pro zpracování ZU a poskytují podrobnější 
informaci úřadům i občanům o potenciálním nebezpečí. Zpracování map má tedy 
preventivní charakter, neboť zvyšuje informovanost a schopnost reakce 
potenciálně dotčených subjektů. 
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Odůvodnění: 
 
Z tohoto důvodu zásadně nesouhlasíme 
s tímto tvrzením, neboť zpracováním 
mapového podkladu ještě nedochází 
k ochraně stávajícího majetku v území. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 31) K straně 7 - Dopady na podnikatelské 
subjekty 

 
Požadujeme odstranit tvrzení, že „Nicméně 
jedná se o lokality, které jsou ohroženy 
povodněmi a náklady na protipovodňová 
opatření jsou vždy výrazně nižší než náklady 
vynaložené na likvidaci škod způsobených 
povodní.“. 
 
Odůvodnění: 
 
Zpracováním mapového podkladu ještě 
nedochází k ochraně stávajícího majetku 
v území a tvrzení, že náklady na 
protipovodňová opatření (PPO) jsou vždy 
výrazně nižší, než náklady na likvidaci škod 
nelze použít pro zdůvodnění navrhované 
vyhlášky. Navíc toto tvrzení není nijak 
podloženo. Obecně je z textu patrný 
dvojznačný postoj k účinnosti vybudovaných 
protipovodňových opatření: na jedné straně 
jsou náklady na výstavbu PPO výrazně nižší 
než na odstraňování povodňových škod a na 
straně druhé v případě mobilních PPO je 
jejich účinnost nezaručitelná a tudíž jako  
by nebyla. 
 

Vysvětleno. 
 
Mapy jsou podkladem pro zpracování ZU a poskytují podrobnější informaci 
úřadům i občanům o potenciálním nebezpečí. Zpracování map má tedy 
preventivní charakter, neboť zvyšuje informovanost a schopnost reakce 
potenciálně dotčených subjektů. 
 
Není zpochybňována účinnost protipovodňových opatření, je pouze 
upozorňováno na hypotetické riziko, které nelze nikdy zcela vyloučit. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 32) K straně 7 - Dopady na obce 

 
Požadujeme odstranit tvrzení, že: „Nicméně 
stanovování ZÚ je preventivním 
protipovodňovým opatřením a lze 
předpokládat, že náklady  
na protipovodňová opatření jsou vždy 
výrazně nižší než náklady vynaložené na 
likvidaci škod způsobených povodní.“  
 
Odůvodnění: 
 
Zásadně nesouhlasíme s použitím tohoto 
tvrzení, neboť zpracováním mapového 
podkladu ještě nedochází k ochraně 
stávajícího majetku v území a tvrzení, že 
náklady na PPO jsou vždy výrazně nižší, 
než náklady na likvidaci škod nelze použít 
pro zdůvodnění navrhované vyhlášky  
a metodiky. Navíc toto tvrzení není nijak 
podloženo. Obecně je z textu patrný 
dvojznačný postoj k účinnosti vybudovaných 
protipovodňových opatření: na jedné straně 
jsou náklady na výstavbu PPO výrazně nižší 
než na odstraňování povodňových škod a na 
straně druhé v případě mobilních PPO je 
jejich účinnost nezaručitelná a tudíž jako by 
ani nebyla. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka a zejména její odůvodnění není příliš srozumitelné. 
 
Principiálně, pokud by tomu bylo jinak/opačně, pak by veškeré investice do 
protipovodňových opatření ztrácely význam. Prevence je v obecné rovině vždy 
levnější než řešení následků, na tom jsou investice do protipovodňové ochrany 
také postaveny. (obdobné platí k připomínce č. 31) 
 
 
 
 
Smyslem stanovení záplavového území za mobilními prvky protipovodňových 
opatření je upozornit na potencionální riziko, které plyne z možnosti, že prvky 
nebudou včas nebo správně vybudovány, nejedná se tvrzení, že prvky neexistují. 

 33) K straně 10 - Návrh řešení   
 
Požadujeme odstranit tvrzení, že: „Volbou 
varianty 1 budou příslušné úřady i občané 
lépe informováni o povodňovém ohrožení na 

Vysvětleno. 
 
Včasná informovanost má vliv připravenost a rychlost reakce občanů a ochrana 
jejich majetku by měla být (také a v prvé řadě) na nich. Informovanost je úzce 
provázána § 65 odst. 2 písm. h) VZ, jedním z přípravných protipovodňových 
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řešeném území, čímž lze předpokládat 
pozitivní dopady na zajištění ochrany před 
povodněmi  
a snížení škod na zdraví, majetku a životním 
prostředí při případné povodni.“.  
 
Odůvodnění: 
 
Nemůžeme souhlasit s tímto tvrzením, neboť 
informovanost je sice žádoucí, ale nezabrání 
škodám na majetku  uvnitř vymezeného 
území bez vybudování konkrétních 
protipovodňových opatření. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

opatření. 

SMO ČR 
 
Mgr. Miroslava 
Sobková 
234 709 716 
sobkova@smoc
r.cz 
 

1)  Obecně 
 
Pokud bude schválena Varianta 1  a budou 
se  stanovovat Aktivní zóny záplavového 
území (AZZÚ),  které se budou mimo jiné 
vymezovat územím s vysokým povodňovým 
ohrožením (červená barva)  
a územím se středním  povodňovým 
ohrožením, hloubka nad 0,5m při Q100 
(modrá barva) pak se některá města a obce 
např. Litovel dostanou do situace, že značná 
část jejich území  se dostane do AZZÚ,  což 
zamezí rozvoji města. Bylo by to také v 
s platným Územním plánem města, což může 
být velký problém, jelikož by nebylo možné 
naplnit legitimní očekávání jednotlivých 
investorů  
a stavebníků. 
Ze zaslaného není zřejmé, zda by se po 
schválení vyhlášky  všechna záplavová 
územní znovu vyhlásila (případně změnila), 

Vysvětleno. 
 
Vyhláška nebude měnit platně stanovená ZÚ a AZZÚ, vztahuje se pouze na nově 
vymezovaná ZÚ a AZZÚ. Vyhláškou naplňujeme veřejný zájem na ochraně před 
povodněmi, přičemž navrhované řešení považujeme za rozumný kompromis mezi 
omezováním osob, majetku, územního rozvoje a veřejným zájmem ochrany před 
povodněmi. 
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pokud ano tak v jakém časovém horizontu a 
jaký by byl postup správců povodí?   
 
Tato připomínka je zásadní.     

 2) K § 6 odst. 2 písm. d) a e) 
 
Navrhujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení v navrhovaném znění brání 
v rozvoji některých měst (výstavbě), protože 
se velká část jejich území nachází, dle map 
povodňového ohrožení ve vysokém příp. 
středním stupni ohrožení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o principielní přístup. Je totiž otázkou, zda podporovat rozvoj výstavby 
v městech nacházejících se v území s vysokým rizikem povodní. Tento postoj by 
zcela popíral preventivní charakter ochrany před povodněmi, tedy také opatření 
spočívající ve stanovení ZU/AZZU, takový přístup nelze ze strany předkladatele 
akceptovat. Cílem návrhu je podpora a transparentní zajištění jedné z částí 
ochrany před povodněmi, stanovování záplavových území.   

MV 
Mgr. Jan 
Vévoda 
Jan.vevoda@m
vcr.cz 

Zásadní připomínka: 
 
K § 8: 
 Předmětný paragraf nese nadpis 
„postup vodoprávního úřadu při stanovování 
záplavového území“, avšak k takové právní 
úpravě chybí v § 66 odst. 3 vodního zákona 
zákonné zmocnění. Pokud by snad měl být 
tento postup podřazen pod pojem „způsob 
stanovování záplavových území“, je třeba 
tomu text ustanovení přizpůsobit. Zároveň 
však především odstavec 2 obsahuje úpravu, 
která je speciální vůči zákonu (zejména vůči 
obecné úpravě opatření obecné povahy ve 
správním řádu), a která by bez výslovného 
zmocnění neměla být obsažena v předpise 
podzákonné právní síly.  
 Požadujeme proto v daném směru 
navrženou podobu § 8 revidovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

Akceptováno částečně. 
 
Nadpis nad § 8 bude přesunut pod § 8 místo stávajícího nadpisu.  
 
Odstavec 2 odpovídá zákonnému zmocnění, neboť upravuje rozsah stanovení 
záplavového území (opatřením obecné povahy). Podle ustanovení § 66 odst. 1 
vodního zákona pak rozsah záplavových území stanovuje vodoprávní úřad na 
základě návrhu správce vodního toku. Z tohoto důvodu je nutné vyhláškou 
regulovat postup vodoprávního úřadu stanovením podrobností při stanovování 
záplavových území. Ustanovení § 66 odst. 7 vodního zákona pak říká, že  
záplavová území a jejich aktivní zóny  se stanovují formou opatření obecné 
povahy.  
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zásadní. 
 

MMR 
Ing. arch. 
Josef Morkus 
Josef.Morkus
@mmr.cz 

1) K § 6 odst. 2 písm. e) 
Požadujeme uvedené ustanovení vypustit.  
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění:  
Dle § 6 odst. 2 písm. e) aktivní zóna 
záplavového území zahrnuje území 
vymezené na mapě povodňového ohrožení 
jako střední ohrožení, kdy hranice aktivní 
zóny záplavového území je definována izolinií 
spojující místa s hloubkou 50 cm, která 
odpovídá povodni s dobou opakování 100 let.  
Definice území se středním ohrožením dle 
mapy povodňového ohrožení uvádí, že 
„výstavba je možná s omezením 
vycházejícím z podrobného posouzení 
nezbytnosti funkce objektů v ohroženém 
území a z potenciálního ohrožení objektů 
povodňovým nebezpečím. Nevhodná je 
výstavba citlivých objektů (např. zdravotnická 
zařízení, hasiči apod.). Nedoporučuje se 
rozšiřovat stávající plochy určené pro 
výstavbu“. 
Podle § 67 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, platí, 
že „v aktivní zóně záplavových území se 
nesmí umísťovat, povolovat ani provádět 
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se 
upravuje vodní tok, převádějí povodňové 
průtoky, provádějí opatření na ochranu před 
povodněmi nebo která jinak souvisejí 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o principielní přístup. Považujeme za nevhodné podporovat rozvoj 
výstavby v městech nacházejících se v území s vysokým rizikem povodní. Tento 
postoj by zcela popíral preventivní charakter ochrany před povodněmi, tedy také 
opatření spočívající ve stanovení ZU/AZZU, takový přístup nelze ze strany 
předkladatele akceptovat. Cílem návrhu je podpora a transparentní zajištění jedné 
z částí ochrany před povodněmi, stanovování záplavových územ.  
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s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují 
odtokové poměry, staveb pro jímání vod, 
odvádění odpadních vod a odvádění 
srážkových vod a dále nezbytných staveb 
dopravní a technické infrastruktury, zřizování 
konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v 
záplavovém území v katastrálních územích 
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších 
předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude 
minimalizován vliv na povodňové průtoky; to 
neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, 
pokud nedojde ke zhoršení odtokových 
poměrů“, tj. s výjimkou zejména vybraných 
vodních děl a nezbytných staveb dopravní 
a technické infrastruktury a údržby staveb a 
stavebních úprav. 
Dle návrhu vyhlášky by byla jako aktivní zóna 
vymezena všechna území se středním 
ohrožením zaplavovaná povodní s dobou 
opakování 100 let do výše minimálně 50 cm. 
V těchto místech by se nesměly umísťovat, 
povolovat ani provádět stavby. To je však v 
rozporu s definicí území se středním 
ohrožením, které výstavbu nevylučuje.  
Vyhláška v navrženém znění znamená 
neúměrné a neodůvodněné omezení 
možností výstavby v územích se středním 
ohrožením. Máme za to, že v územích se 
středním ohrožením je třeba nezbytnost 
umisťování zástavby podrobně posoudit, není 
však adekvátní ji paušálně vyloučit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhláška je obecně závazný předpis, který stojí „nad mapami“, uvedené 
doporučení je platné pro celou plochu středního ohrožení, vyhláška navíc definici 
středního ohrožení pro účely stanovení AZZU oproti mapám zužuje pro území 
s hloubkou nad 0,5 m. 
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 2) K § 6 odst. 2 písm. e) 
V návaznosti na vypuštění § 6 odst. 2 písm. 
e) požadujeme § 6 odst. 2 navrhované 
vyhlášky změnit písmeno f) na písm. e) a tedy 
změnit jeho text na „vyvýšené plochy uvnitř 
území vymezeného podle písmen a) až d)“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění:  
Viz odůvodnění ad 1).  

 
Viz vysvětlení k bodu 1. 

 3) K § 6  
Požadujeme doplnit do § 6 nový odstavec, 
nejlépe za odstavec 3, v tomto znění „Do 
aktivní zóny záplavového území nejsou 
zahrnována území za protipovodňovými 
zábranami, které se instalují při nebezpečí 
povodně nebo při povodni podle § 75 odst. 2 
písm. g) vodního zákona a nejsou součástí 
jiné stavby určené k jinému účelu než je 
ochrana před povodněmi.“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 

 
Akceptováno. 
 
Ustanovení v § 6 odst. 3 bylo rozšířeno následujícím způsobem: 
Do aktivní zóny záplavového území nejsou zahrnovány izolované plochy 
vysokého a středního ohrožení a území za protipovodňovými zábranami, které se 
instalují při nebezpečí povodně nebo při povodni podle § 75 odst. 2 písm. g) 
vodního zákona. 
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V případě, že by bylo do aktivní zóny 
zahrnuto území chráněné mobilními 
protipovodňovými zábranami, znamenalo by 
to znemožnění výstavby v území, které bylo 
právě pro možnost výstavby ochráněno. Tím 
by došlo ke znehodnocení investic do 
protipovodňových opatření a dalších investic 
provedených v území. Touto připomínkou 
nezpochybňujeme, že území chráněné 
mobilními protipovodňovými zábranami má 
být zahrnuto do záplavového území podle § 5 
odst. 4 navrhované vyhlášky. 

Veřejná 
ochránkyně 
práv 
 
Mgr. Marie 
Poláčková, 
Ph.D. 
polackova@och
rance.cz 

K § 6 odst. 3 
Zmíněné ustanovení vykládám tak, že 
všechny izolované ostrovy ploch vysokého 
a středního ohrožení v mapě povodňového 
ohrožení by nebyly zahrnuty do AZZÚ, tj. i ty, 
které by byly v těsné blízkosti ostatních ploch 
s vysokým a středním ohrožením, které by 
do AZZÚ začleněny byly. Správci vodních 
toků a vodoprávní úřady se tak podle mého 
názoru připravují o možnost ve výjimečných 
případech do AZZÚ začlenit i plochy, které se 
v mapě povodňového ohrožení projeví jako 
izolované ostrovy ploch vysokého a středního 
ohrožení, byť by bylo vhodné je z nějakého 
důvodu do AZZÚ rovněž zahrnout. Nelze 
podle mne vyloučit ani situace, kdy budou 
některé osoby rozporovat provázanost ploch 
vysokého a středního ohrožení a mohou 
namítat, že se již jedná o izolované ostrovy 
ploch vysokého a středního ohrožení, které 
by do AZZÚ zahrnuty být neměly. Považovala 
bych proto za vhodnější, aby ve výjimečných 
(hraničních) případech byla zachována 

Vysvětleno. 
 
Vyhláškou nelze zakládat kompetenci správnímu úřadu. Návrhu nelze vyhovět pro 
jeho neurčitost -  není z něj patrné, jaká kritéria by se měla uplatnit pro rozhodnutí 
o zařazení ostrovů do aktivních zón. Pro takové správní uvážení by vyhláškou 
musela být stanovena konkrétní kritéria. 
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možnost do AZZÚ zahrnout i plochy, které se 
v mapě povodňového ohrožení projeví jako 
izolované ostrovy ploch vysokého a středního 
ohrožení. Navrhuji proto předmětné 
ustanovení upravit tímto způsobem:  
„Do aktivní zóny záplavového území nejsou 
zahrnovány izolované ostrovy ploch vysokého 
a středního ohrožení, pokud vodoprávní úřad 
nestanoví na základě odůvodněného návrhu 
správce vodního toku jinak.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Jihomoravský 
kraj 
 
Igor Chlup v. r.   
chlup.igor@kr-
jihomoravsky.cz    

1. k § 1 – Předmět úpravy 
Připomínka: 
Navrhujeme upravit ustanovení do 
následujícího znění: „Tato vyhláška stanoví 
způsob a rozsah zpracování návrhu 
záplavového území a aktivní zóny 
záplavového území správcem vodního toku, 
způsob a rozsah stanovení záplavového 
území a jeho dokumentace vodoprávním 
úřadem a stanovování omezujících podmínek 
v ZÚ mimo aktivní zónu.“ 
Doplněno AZZU, jelikož se vyhláška týká i 
vymezování aktivních zón, což se dále v textu 
opakuje. Nově je doplněno stanovení 
omezujících podmínek, bod 23 těchto 
připomínek. 

Vysvětleno. 
 
Navrhované doplnění předmětu o aktivní zónu záplavového území považujeme za 
nadbytečnou. Předkladatelem navrhovaný text reflektuje znění zákonného 
zmocnění (§ 66 odst. 3 VZ). Zmocnění nepopírá možnost stanovení postupu pro 
AZZU, protože ta je součástí ZU (viz § 66 odst. 2 a 7 VZ).  Vyhláškou nelze 
zakládat kompetence, pro něž není dáno zákonné zmocnění. Požadavku na 
doplnění ustanovení o „stanovování omezujících podmínek v záplavovém území 
mimo aktivní zónu“ proto nelze vyhovět (překračuje zákonné zmocnění 
v ustanovení § 66 odst. 3 vodního zákona). 
 

 2. k § 2 písm. e) – Základní pojmy  
Připomínka: 
Navrhujeme upravit písmeno do následujícího 
znění: „aktivní zónou záplavového území 
administrativně vymezená část záplavového 
území, jež při povodni převádí rozhodující 
část průtoku, který může bezprostředně 
ohrozit život, zdraví nebo majetek lidí,“ 
Ustanovení § 66 odst. 2 zákonu č. 254/2001 

 Akceptováno. 
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Sb., o vodách - vymezí vodoprávní úřad na 
návrh správce vodního toku aktivní zónu 
záplavového území. 

 3. k § 3 – Návrh záplavového území 
Připomínka: 
Navrhujeme upravit ustanovení a nadpis do 
následujícího znění: 
„Návrh záplavového území a aktivní zóny 

záplavového území 
Správce vodního toku před zahájením prací 
na návrhu záplavového území a aktivní zóny 
záplavového území konzultuje způsob a 
rozsah návrhu s příslušným vodoprávním 
úřadem.“ 

Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 

 4. k § 4 – Podklady pro zpracování 
návrhu záplavového území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit část ustanovení a nadpis 
do následujícího znění: 

„Podklady pro zpracování návrhu 
záplavového území a aktivní zóny 

záplavového území 
(1) Podklady pro zpracovávání návrhu 
záplavového území a aktivní zóny 
záplavového území zahrnují“ 

 Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 

 5. k § 6 odst. 2 písm. b) – 
Zpracovávání návrhu aktivní zóny 
záplavového území 

Připomínka: 
Z tohoto není zřejmé, jestli se tím myslí, že 
návrh bude zahrnovat i hlavní vodní tok + 
přítoky? Nebo je tím myšleno, že v rámci 
zpracování a výpočtů se započítávají data z 
přítoků? Navrhujeme přeformulovat. 

Vysvětleno. 
  
Smyslem navrženého ustanovení je, že AZZU zahrnuje pouze hlavní tok a 
přítoky. 

 6. k § 6 odst. 2 písm. c) – 
Zpracovávání návrhu aktivní zóny 

Vysvětleno. 
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záplavového území 
Připomínka: 
Otázka je, jestli správce toku ví o všech 
mobilních  PPO v dotčených obcích. 
Mobilních hrazení je více druhů, např. pytle s 
pískem, napouštěcí vaky atd., to se přesně 
neví, kdy a kde se postaví. Navrhujeme 
přeformulovat. 

Do modelu výpočtu se zahrnují pouze pevná protipovodňová opatření, tedy není 
nutné znát všechna mobilní PPO jako např. pytle s pískem neboť jejich vliv stejně 
nebude zahrnut do výpočtu rozlivu. 
 

 7. k § 6 odst. 2 písm. e) – 
Zpracovávání návrhu aktivní zóny 
záplavového území 

Připomínka: 
Podle dat hloubek, která máme k dispozici, to 
bude velice nepřesné a pokud to tak bude, 
měl by navrhovatel záplavového území spolu 
s návrhem AZZU předložit i mapu hloubek, 
aby bylo vidět, z čeho vycházel. 

Vysvětleno. 
 
Vrstva hloubek je předávána jako součást dat VPÚ (viz příloha č. 2 bod 7). 
 

 8. k § 6 odst. 2 – Zpracovávání 
návrhu aktivní zóny záplavového 
území 

Připomínka: 
Navrhujeme doplnit písm. g) v následujícím 
znění: 
„g) izolované ostrovy obklopené plochami 

vysokého a středního ohrožení.“ 
Území je nutno posuzovat jako celek a i když 
bude na mapě nějaká plocha mimo vysoké či 
střední ohrožení a bude obklopena těmito 
plochami, nelze za povodně zabezpečit tyto 
ostrovy, protože budou obklopeny vodou. Na 
tyto izolované ostrovy je třeba pohlížet jako 
na sousední území. 

Vysvětleno. 
Zahrnuto pod § 6 odst. 2 písm. f). 
 

 9. k § 6 odst. 3 – Zpracovávání 
návrhu aktivní zóny záplavového 
území 

Připomínka: 

Bereme na vědomí. 
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Trváme na uvedeném znění ustanovení § 6 
odst. 3 vyhlášce a považujeme jej za zásadní. 

 10. k § 7 – Náležitosti návrhu 
záplavového území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit nadpis ustanovení do 
následujícího znění: 

„Náležitosti návrhu záplavového území a 
aktivního záplavového území“ 

Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 

 11. k § 7 odst. 1 písm. b) - Náležitosti 
návrhu záplavového území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit písm. b do následujícího 
znění: 
„výpočtem zjištěnými záplavovými čárami 
podle § 4 odst. 2 a § 5 nad vrstvami "vodní 
tok" a "vrstevnice" Základní mapy České 
republiky v měřítku 1 : 10 000, nebo na 
vyžádání vodoprávního úřadu správce 
vodního toku předloží zobrazení záplavového 
území a aktivní zóny záplavového území v 
mapách v podrobnějším měřítku např. 
1:5000, nebo základní báze geografických 
dat České republiky, a to ve vektorové 
podobě,“ 

 Částečně akceptováno. 
 
Přesnost výpočtu je maximálně v měřítku 1:10 000.  

 12. k § 7 odst. 1 písm. f) - Náležitosti 
návrhu záplavového území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit písm. f) do následujícího 
znění: 
„zobrazením území zaplaveného nejvyšší 
zaznamenanou přirozenou povodní,“ 
Požadujeme, aby historické povodně 
předkládali vždy, pokud jsou k dispozici, 
pokud vodoprávní orgán písemně nestanoví 
jinak. 

Akceptováno. 
 
Znění: „f) zobrazením území zaplaveného nejvyšší zaznamenanou přirozenou 
povodní, pokud jsou podklady pro vytvoření tohoto zobrazení k dispozici.“ 
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 13. k § 7 odst. 1 - Náležitosti návrhu 
záplavového území 

Připomínka: 
Navrhujeme doplnit písm. g) v následujícím 
znění: 
„g) barevně odlišeným záplavovým územím 

vodních toků a aktivní zónou záplavových 
území, která nejsou navrženým 
záplavovým územím a aktivní zónou 
záplavových území, případně jejich 
změnou dotčena,“ 

Např. v případě, že se ZU a AZZU 
nestanovuje na celém vodním toku nebo 
oblasti soutoků atd. 
 
Navrhujeme doplnit písm. h) v následujícím 
znění: 
„h) doklady o projednání navrženého 

záplavového území a aktivní zóny 
záplavového území s dotčenými orgány.“ 

 
Je třeba, aby z mapových podkladů bylo 
zřejmé, pro kterou část (ř. km od do) se 
záplavové území stanovuje a vymezuje 
AZZU, nejlépe je toto vyznačit odlišnou 
barvou nebo šrafováním. 

Částečně akceptováno. 
 
Ad 1 – písm. g) – Rozšířen §7 odst. 1 písm. d) o povinnost zdůvodnění změny 
rozsahu navrhovaného záplavového území vzhledem k dříve stanovenému. 
Nepovažujeme však za účelné v mapových podkladech pro návrh záplavového 
území zobrazovat rozsah případného již stanoveného záplavového území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 2 – písm. h) – projednání s dotčenými orgány je na VPÚ, nikoliv na správci 
toku. 

 14. k § 7 odst. 2 – Náležitosti návrhu 
záplavového území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit nadpis ustanovení do 
následujícího znění: 
„Návrh záplavového území a aktivní zóny 
záplavového území předkládá správce 
vodního toku vodoprávnímu úřadu v tištěné a 
digitální podobě pro zpřístupnění dotčeným 
obcím a úřadům.“ 

 Částečně akceptováno. 
 
Znění § 7 odst. 2 bylo upraveno: „ Návrh záplavového území předkládá správce 
vodního toku vodoprávnímu úřadu v písemné a elektronické podobě pro 
zpřístupnění dotřeným obcím a úřadům. V písemné podobě předá vodoprávnímu 
úřadu dvě vyhotovení. 
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 15. k § 7 – Náležitosti návrhu 
záplavového území 

Připomínka: 
Navrhujeme doplnit odst. 3 v následujícím 
znění: 
„Po projednání příslušného záplavového 
území a aktivní zóny záplavového území 
předá správce vodního toku konečné mapové 
podklady v tištěné a digitální formě v 
příslušném počtu, tak aby je po nabytí a 
vyznačení účinnosti opatření obecné povahy 
vodoprávní úřad mohl předat dotčeným 
vodoprávním úřadům, Ministerstvu životního 
prostředí a správci toku.“ 
V žádném zákoně není doposud stanoveno, 
že správce musí konečný návrh záplavového 
území a AZZU (mapy + digitální zobrazení) 
předávat ve více vyhotoveních. Záleželo 
pouze na jeho dobré vůli. Je proto prospěšné 
stanovit tuto povinnost přímo ve vyhlášce. 

Částečně akceptováno. 
 
Viz úprava znění  §7 odst. 2. 

 16. k nadpisu mezi § 7 a § 8 – Způsob a 
rozsah stanovování záplavového 
území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit nadpis ustanovení do 
následujícího znění: 

„Způsob a rozsah stanovování 
záplavového území a vymezování aktivní 

zóny záplavového území“ 

Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 

 17. k § 8 – Postup vodoprávního úřadu 
při stanovování záplavového území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit nadpis ustanovení do 
následujícího znění: 

„Postup vodoprávního úřadu při 
stanovování záplavového území a aktivní 

Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 
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zóny záplavového území“ 
 18. k § 8 odst. 1 – Postup vodoprávního 

úřadu při stanovování záplavového 
území 

Připomínka: 
Není jasné co je „souvislý úsek vodního toku“ 
myšleno. Navrhujeme rozvést, přeformulovat 
z důvodu jednoznačnosti tohoto pojmu. 

 Částečně akceptováno Byl doplněn odkaz na ustanovení § 5 odst. 1. 

  
19. k § 8 odst. 2 – Postup vodoprávního 

úřadu při stanovování záplavového 
území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit ustanovení do 
následujícího znění: 

„Opatření obecné povahy, kterým se 
stanovuje nebo mění záplavové území 
nebo aktivní zóna záplavového území, 
obsahuje minimálně 

a) výpis dotčených katastrálních území, 
b) název vodního toku a určení úseku 

vodního toku, pro jehož inundační 
území je záplavové území stanoveno a 
vymezena aktivní zóna záplavového 
území, 

c) základní údaje o návrhu záplavového 
území, na jejichž základě bylo 
záplavové území stanoveno a 
vymezena jeho aktivní zóna, a o jejich 
dostupnosti, informaci o stanoveném 
záplavovém území a aktivní zóně 
záplavového území, u kterého dojde 
opatřením obecné povahy ke změně, 
případně zrušení.“ 

Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání připomínky č. 1. 

 20. k § 8 odst. 3 – Postup vodoprávního 
úřadu při stanovování záplavového 

Vysvětleno. 
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území 
Připomínka: 
Navrhujeme upravit ustanovení do 
následujícího znění: 
„Není-li předložený návrh záplavového území 
nebo aktivní zóny záplavového území 
zpracován v souladu s touto vyhláškou, vrátí 
jej vodoprávní úřad správci vodního toku k 
doplnění nebo změně.“ 

Viz vypořádání připomínky č. 1. 

 21. k § 8 odst. 4 – Postup vodoprávního 
úřadu při stanovování záplavového 
území 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit ustanovení do 
následujícího znění: 
„Po nabytí účinnosti vodoprávní úřad zašle 
opatření obecné povahy, kterým se 
záplavové území stanovuje, vymezuje aktivní 
zóna záplavového území, mění či ruší, 
Ministerstvu životního prostředí a správci 
vodního toku s vyznačením nabytí jeho 
účinnosti a s příslušnou dokumentací v 
digitální podobě. Správci vodního toku předá 
jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením 
nabytí účinnosti v tištěné podobě.“ 

 Částečně akceptováno.  
Byla akceptována i úprava navržená Libereckým krajem v následující podobě: 
„Vodoprávní úřad zašle opatření obecné povahy, kterým se záplavové území 
stanovuje, mění či ruší, Ministerstvu životního prostředí, správci vodního toku a 
pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho 
účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního 
toku předá jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v 
písemné podobě.“ 
 

 22. § 8 odst. 5 poslední věta – Postup 
vodoprávního úřadu při 
stanovování záplavového území 

Připomínka: 
Aktualizace plánů není častá, ale vychází z § 
66 odst. 1 vodního zákona. Bylo by tedy lepší 
změnit příslušné ustanovení vodního zákona. 

Vysvětleno. 
 
Upraveno na základě připomínky MZE aj., ustanovení přesunuto do § 3. 
Četnost aktualizace plánů je dána Rámcovou směrnicí o vodách, nelze ji měnit. 

 23. Omezující podmínky mimo aktivní 
zónu 

Připomínka: 
Za § 8 požadujeme doplnit další ustanovení 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o návrh úpravy mimo zákonné zmocnění. Postup při stanovování 
omezujících podmínek nemůže vyhláška podle platného zákona stanovit. 
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v tomto znění (a tedy přečíslovat následující 
ustanovení): 

„Omezující podmínky mimo aktivní zónu 
 
(1) Správce toku předloží vodoprávnímu 
úřadu návrh omezujících podmínek mimo 
aktivní zónu spolu s návrhem na stanovení 
záplavového území a aktivní zóny 
záplavového území nebo v případě, že jsou k 
projednání návrhu záplavového území, 
aktivní zóny záplavového území a stanovení 
omezujících podmínek dle ustanovení § 67 
odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, různé vodoprávní 
úřady, nejpozději do 3 měsíců od nabytí 
účinnosti opatření, kterým stanoví rozsah 
omezujících podmínek mimo aktivní zónu.  
 
(2) Na návrh správce vodního toku, mimo 
aktivní zónu v záplavovém území může 
příslušný vodoprávní úřad stanovit opatřením 
obecné povahy omezující podmínky. Při 
změně podmínek je může stejným postupem 
změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v 
případě, není-li aktivní zóna stanovena.  
 
(3) Příslušný vodoprávní úřad návrh dle odst. 
1 projedná obdobným způsobem jako při 
stanovování záplavového území a aktivní 
zóny záplavového území. 
 
(4) Návrh dle odst. 1 musí obsahovat 
omezující podmínku, její odůvodnění, říční 
kilometr vodního toku, kterého se týká a 
katastrální území, kterého se týká.“ 
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Správce vodního toku nemá povinnost 
předkládat omezující podmínky, avšak 
správní soudy a ústřední vodoprávní orgány 
tyto podmínky vyžadují. Přitom vodoprávní 
úřady omezující podmínky nemohou 
navrhovat samy, měl by je vždy navrhnout 
odborný subjekt – správce toku. 

 24. k § 9 – Způsob a rozsah vedení 
dokumentace 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit ustanovení do 
následujícího znění: 
„Dokumentace záplavového území a aktivní 
zóny záplavového území se zpracovává a 
uchovává v digitální a v tištěné podobě a s 
náležitostmi zajišťujícími jeho digitální 
využitelnost pro další potřeby veřejné správy4) 
a pro případné další subjekty.“ 
Pro případné další subjekty na základě 
odůvodněné písemné žádosti. 

 Vysvětleno. 
 
§ 9 odkazuje na přílohu č. 2, kde je podrobně stanoven způsob a rozsah vedení 
dokumentace pro potřeby veřejné správy. Rozšíření § 9 na „případné další 
subjekty“ není proto relevantní 

Karlovarský 
kraj  
 
Mgr. Andrea 
Krýzlová 
354 222 295 
andrea.kryzlova
@kr-
karlovarsky.cz 
  
 

Zásadní připomínka: 
§ 5 odst. 4: 
Do záplavového území se zahrnuje i území 
za protipovodňovými zábranami, které se 
instalují při nebezpečí povodně nebo při 
povodni podle § 75 odst. 1 písm. g) vodního 
zákona a nejsou součástí jiné stavby určené 
k jinému účelu než je ochrana před 
povodněmi. 
Formulace je nejasná a neřeší všechny 
lokality chráněné různými druhy staveb.  
Z formulace vyplývá, že by do 
záplavového území nebyly zahrnuty 
plochy chráněné např. silničním nebo 
železničním náspem (stavby určené k 

Vysvětleno. 
 
Cílem ustanovení vyhlášky není stanovovat záplavová území v případech, kdy 
jsou protipovodňová opatření propojena s jinou stavbou, než je stavba na ochranu 
před povodněmi. Jedná se o reflexi skutečnosti, že nejvíc riziková je výstavba 
rozsáhlých mobilních zábran, které se staví ve spojení s pevnými 
protipovodňovými opatřeními. Malé propustky různého typu, které nejsou součástí 
stavby určené k ochraně před povodněmi, nejsou z hlediska rychlosti a způsobu 
zahrazení výrazným problémem. 
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jinému účelu než je ochrana před 
povodněmi), byť v těchto náspech budou 
např. podjezdy, které budou při nebezpečí 
povodně nebo za povodně opatřeny 
mobilními protipovodňovými zábranami. 
Naproti tomu by dle této formulace bylo 
nutné do záplavového území zahrnout i 
území chráněná pevnými 
protipovodňovými opatřeními (zdi, valy) 
kombinovanými s mobilními 
protipovodňovými zábranami.    
 
Návrh nového znění: 
Do záplavového území se zahrnuje i území 
za protipovodňovými zábranami, které se 
instalují při nebezpečí povodně nebo při 
povodni podle § 75 odst. 1 písm. g) vodního 
zákona, a to i v případě, že jsou tyto mobilní 
protipovodňové zábrany součástí pevného 
protipovodňového opatření nebo jakékoliv 
stavby určené k jinému účelu než je ochrana 
před povodněmi. 

 Zásadní připomínka: 
§ 7 odst. 1: 
(1) Návrh záplavového území předkládá 
správce vodního toku vodoprávnímu úřadu 
s těmito náležitostmi 
a)standardními hydrologickými údaji podle § 4 
odst. 1 písm. a), 
b)výpočtem zjištěnými záplavovými čárami 
podle § 4 odst. 2 a § 5 nad vrstvami "vodní 
tok" a "vrstevnice" Základní mapy České 
republiky v měřítku 1 : 10 000 nebo základní 
báze geografických dat České republiky, a to 
ve vektorové podobě. 
V odstavci 1 písm. b) je uvedeno, že se 

Akceptováno. 
 
§ 7 odst. 1 písm. b) upraveno – „b) výpočtem zjištěnými záplavovými čarami ve 
vektorové podobě podle § 4 odst. 2 a § 5“. 
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návrh ZU předkládá se záplavovými 
čarami podle § 4 odst. 2 a § 5 nad vrstvami 
základní mapy České republiky 1:10 000 
(ZM 10 000),  nebo základní bází 
geografických dat (ZABEGED).  To však 
nekoresponduje s § 4 odst. 2, kde je 
uvedeno, že jako podklad pro vykreslení 
záplavového území slouží ZM 10 000, 
nikoliv ZABAGED.   
 
Návrh nového znění: 

Navrhujeme dát do souladu znění § 4 odst. 2  
a § 7 odst. 1 písm. b) tím, že v § 7 odst. 1 
písm. b) nebude uvedena jako podklad 
vykreslení záplavových čar mapa ZABAGED, 
nebo naopak bude mapa ZABAGED přidána 
jako podklad do § 4 odst. 2.   

 Zásadní připomínka: 
§ 8 odst. 4  
Vodoprávní úřad zašle opatření obecné 
povahy, kterým se záplavové území 
stanovuje, mění či ruší, Ministerstvu životního 
prostředí a správci vodního toku s 
vyznačením nabytí jeho účinnosti a s 
příslušnou dokumentací v digitální podobě. 
Správci vodního toku jakožto zpracovateli 
a předkladateli návrhu záplavového území 
není nutné posílat dokumentaci v digitální 
podobě. 
 
Návrh nového znění: 
Vodoprávní úřad zašle opatření obecné 
povahy, kterým se záplavové území 
stanovuje, mění či ruší, Ministerstvu životního 
prostředí a správci vodního toku s 

Akceptováno. 
Vypuštěno předání dokumentace v digitální podobě + doplnění na základě 
připomínky Libereckého kraje. 
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vyznačením nabytí jeho účinnosti. 
Ministerstvu životního prostředí dále zašle 
příslušnou dokumentaci stanoveného 
záplavového území v digitální podobě. 

Liberecký kraj 
 
Mgr. Tomáš 
Vaško,  
485 226 262 
tomas.vasko@k
raj-lbc.cz 
 

§ 8 odst. 4 vyhlášky – zásadní připomínka 
Následující navrhované znění § 8 odst. 4 
vyhlášky  
„Vodoprávní úřad zašle opatření obecné 
povahy, kterým se záplavové území 
stanovuje, mění či ruší, Ministerstvu životního 
prostředí a správci vodního toku s 
vyznačením nabytí jeho účinnosti 
a s příslušnou dokumentací v digitální 
podobě. Správci vodního toku předá jedno 
vyhotovení dokumentace s vyznačením 
nabytí účinnosti v tištěné podobě.“ 
požadujeme doplnit na následující text: 
„Vodoprávní úřad zašle opatření obecné 
povahy, kterým se záplavové území 
stanovuje, mění či ruší, Ministerstvu životního 
prostředí, správci vodního toku a 
pořizovatelům územně analytických 
podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti 
a s příslušnou dokumentací v digitální 
podobě. Správci vodního toku předá jedno 
vyhotovení dokumentace s vyznačením 
nabytí účinnosti v tištěné podobě.“ 
Odůvodnění 
Navrhované zaslání stanovených 
záplavových území na Ministerstvo životního 
prostředí a správce vodního toku je z pohledu 
územního plánování nedostatečné. 
Stanovená záplavová území jsou klíčovým 

Akceptováno. 
 

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



44 
 

 

limitem využití území, které je třeba předat 
nejen Ministerstvu životního prostředí 
a příslušným správcům toku, ale i příslušným 
pořizovatelům územně analytických podkladů 
obcí s rozšířenou působností a krajů.  
Předávání záplavových území formou tzv. 
údajů o území na pořizovatele územně 
analytických podkladů obecně řeší zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění a příslušná 
prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění. 
V praxi územního plánování se však ukazuje, 
že předávání záplavových území od 
vodoprávních úřadů na orgány územního 
plánování není vždy úplně optimální, a proto 
navrhujeme, aby byly pořizovatelé územně 
analytických podkladů přímo uvedení 
v navrhované vyhlášce k obeslání s nově 
stanoveným, měněným či rušeným 
záplavovým územím. Námi navrhované znění 
odst. 4 § 8  

vyhlášky v praxi přispěje k tomu, že 
vodoprávní úřady nebudou zapomínat 
bezodkladně předávat nově stanovená, 
měněná či rušená záplavová území orgánům 
územního plánování pro jejich následnou 
územně plánovací činnost. 

Moravskoslezs
ký kraj  
 

Zásadní připomínky:  
 

Akceptováno částečně. 
 
Na základě jiných připomínek bylo ustanovení § 8 odst. 5 vypuštěno, resp. 
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Mgr. Karel 
Müller 
595 622 257 
posta@msk.cz 
 

K § 8 odst. 5  a § 3 
Návrh § 8 odst. 5 zní: 
(5) Vodoprávní úřad soustavně sleduje, 
například v rámci povodňových prohlídek, zda 
se nezměnily podmínky, ze kterých návrh 
záplavového území vycházel, zejména zda 
nedošlo, ke změně výchozích standardních 
hydrologických údajů [§ 4 odst. 1 písm. a)] 
nebo změně počtů nebo parametrů objektů, 
které zásadně ovlivňují průběh povodní. 
Dojde-li k takovým změnám, uplatní 
vodoprávní úřad požadavek na změnu 
záplavového území v rámci aktualizace plánů 
povodí. 
Navrhujeme text ve znění: 
„(5) Vodoprávní úřad na základě informace 
správce vodního toku o změně podmínek, 
ze kterých původní návrh záplavového 
území vycházel, uplatní požadavek na 
změnu záplavového území v rámci 
aktualizace plánů povodí.“ 

přesunuto do § 3, a to ve znění: „Správce vodního toku soustavně sleduje, 
například v rámci povodňových prohlídek, zda se nezměnily podmínky, ze kterých 
návrh záplavového území vycházel, zejména zda nedošlo ke změně výchozích 
standardních hydrologických údajů [§ 4 odst. 1 písm. a)] nebo změně počtů nebo 
parametrů objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní; o zjištěných změnách 
neprodleně informuje příslušný vodoprávní úřad.“. 
  

 Návrh § 3 zní: 
Návrh záplavového území 
Správce vodního toku před zahájením prací 
na návrhu záplavového území konzultuje 
způsob a rozsah návrhu s příslušným 
vodoprávním úřadem. 
 
Navrhujeme text označit jako odst. 1 a 
doplnit odst. 2 ve znění: 
„(2) V úsecích vodních toků, kde je již 
záplavové území stanoveno, správce toku 
soustavně sleduje, například v rámci 
povodňových prohlídek, zda se nezměnily 

Akceptováno částečně. 
 
Viz vypořádání  předchozí připomínky.  
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podmínky, ze kterých návrh záplavového 
území vycházel, zejména zda nedošlo ke 
změně výchozích standardních 
hydrologických údajů [§ 4 odst. 1 písm. a)] 
nebo změně počtů nebo parametrů 
objektů, které zásadně ovlivňují průběh 
povodní. O zjištěných změnách informuje 
příslušný vodoprávní úřad.“ 
Odůvodnění: 
Jednoznačné posouzení skutečnosti, zda 
došlo k takovým změnám, které ovlivňují 
průběh povodní a které vyžadují změnu 
stanoveného záplavového území, musí 
vycházet z komplexního zhodnocení aktuální 
situace, zejména aktuálních standardních 
hydrologických údajů, místní znalosti území 
a dokumentace záplavových území. 
Subjektem, který disponuje současně všemi 
uvedenými podklady a znalostmi, je správce 
toku. V souvislosti s převedením této 
povinnosti na správce vodního toku úpravou 
§ 3 je nezbytné ve vyhlášce ošetřit způsob 
předání informací o zjištěných změnách 
vodoprávnímu úřadu, aby mohl uplatnit 
požadavek na změnu záplavového území 
v rámci aktualizace plánů povodí. 

Olomoucký 
kraj 
Ing. Jana 
Němečková 
j.nemeckova@k
r-olomoucky.cz) 
 
Mgr. Eva 

1. K § 4: 
 
Navrhujeme stávající text odst. 1 písm. 
c) upravit takto: „c) základní mapu 
České republiky v měřítku 1 : 10 0002), 
a základní bázi geografických dat 
České republiky3)  
a katastrální mapy, jakož i Státní 

 Vysvětleno. 
 
Hydraulický model, pomocí kterého jsou vypočítány rozlivy je sestaven v přesnosti 
základní mapy České republiky v měřítku 1 : 10 000. Zobrazení výsledků tohoto 
modelu – čar rozlivu nad katastrální mapou, jejíž přesnost je vyšší dochází 
k nepřesné interpretaci vypočtených dat.  
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Hasníková 
e.hasnikova@k
r-
olomoucky.cz).  
 

mapu v měřítku 1 : 5 0002), vyžádá-li 
si ji vodoprávní úřad,“  
 
Dále navrhujeme upravit odst. 2 takto: 
„Základní mapa České republiky 
v měřítku  
1 : 10 000 a katastrální mapy slouží 
jako podklad pro vykreslení 
záplavového území, jeho aktivní zóny 
se všemi náležitostmi, a dále pro 
tvorbu map povodňového nebezpečí 
a mapy povodňového ohrožení.“ 
 
Zdůvodnění: 
Na základě dlouhodobých zkušeností 
z praxe spatřujeme nezbytnost zákresu 
záplavových území v katastrálních 
mapách, neboť takovýto zákres 
zachycuje záplavová území dostatečně 
jasně z pohledu dotčených vlastníků 
nemovitostí  
i správních úřadů. Odpadly by tak 
v budoucnu sporné situace, kudy je 
hranice vlastně vedena.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 2. K § 5: 
 
Požadujeme doplnit postup při změně 
již stanoveného záplavového území a 
to tak, že za stávající text § 5 
navrhujeme doplnit odst. 7 s tímto 
zněním:  
„(7) Při změně nebo aktualizaci 
záplavového území zpracovatel 
zapracuje změnu  pro úsek toku 

Vysvětleno. 
 
Zpracovatel vychází při zpracování návrhu z morfologie vodního toku, zpracování 
nelze navázat na katastrální území. Také změna ZU musí vycházet ze změny 
morfologických podmínek. 
 

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

mailto:e.hasnikova@kr-olomoucky.cz
mailto:e.hasnikova@kr-olomoucky.cz
mailto:e.hasnikova@kr-olomoucky.cz


48 
 

 

v celém katastrálním území.“ 
 
         Zdůvodnění: 

V praxi při změnách již stanovených 
záplavových území dochází 
k problémům          při překlopení 
aktualizovaných podkladů do 
původních mapových podkladů 
zejména v situaci, kdy měněná část 
nezahrnuje území celého katastrálního 
území nebo naopak k přesahují do 
jiných katastrálních území. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

 3. K § 7 odst. 1 písm. c): 
 
V § 7 odst. 1 písm. c) požadujeme 
slova: „§ 4 odst. 1 písm. c),“ nahradit 
slovy: „katastrálních map s výčtem 
dotčených katastrálních území,“ 

 
 
 
Zdůvodnění: 
Pokud má vodoprávní úřad stanovit 
záplavové území vodního toku, je 
nutné, aby toto navržené záplavové 
území bylo vymezeno v katastrálních 
mapách včetně výčtu dotčených 
katastrálních území zejména 
s ohledem na přesnost a průkaznost 
(jednoznačnost) stanovení 
záplavového území. V praxi se ověřilo, 
že při zákresu do map 1:10 000 
dochází k velkým nepřesnostem a 
kolizi se zájmy vlastníků pozemků a 

Vysvětleno. 
 
Výpis dotčených katastrálních území je obsahem opatření obecné povahy, kterým 
se záplavové území stanovuje (§ 8 odst. 2 písm. a). Záplavová území nelze 
vymezovat s přesností katastrálních map. ZABAGED, ze kterého zpracování 
vychází je v měřítku 1:10 000. Hranice katastrálních území jsou v Základní mapě 
České republiky uvedeny. 
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staveb. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Plzeňský kraj 
Ing. Milan 
Janko 
377 195 634 
milan.janko@pl
zensky-kraj.cz 
 

1. Obecně k návrhu vyhlášky - 
v souvislosti s navrhovanou novelou 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
- novelizační bod č. 34 k § 67 odst. 3 
vodního zákona navrhujeme, aby 
vyhláška obsahovala i rozsah návrhu 
předkládaného vodoprávnímu úřadu 
pro stanovení omezujících podmínek 
mimo aktivní zónu záplavového 
území. Tyto podmínky nelze stanovit 
jako součást stanovení záplavového 
území, jelikož v případě významných 
vodních toků je dle § 107 odst. 1 
písm. o) příslušným vodoprávním 
úřadem krajský úřad, přičemž 
omezující podmínky se stanoví dle § 
67 odst. 3 vodního zákona a 
příslušným vodoprávním úřadem je u 
všech vodních toků (tedy 
i významných) vodoprávní úřad obce 
s rozšířenou působností. 

 

Vysvětleno. 
 
Pokud by předkladatel přijal názor Plzeňského kraje, že omezující podmínky 
nelze stanovit v opatření obecné povahy, kterým se záplavové území stanovuje, 
pak nelze připomínku akceptovat, protože vyhláška naplňuje zmocnění § 66 odst. 
3 zákona, které se vztahuje pouze na způsob a rozsah stanovování záplavových 
území, tedy právě na opatření obecné povahy, kterým se záplavové území 
stanovuje, předkladatel nedisponuje zmocněním k zakotvení rozsahu 
(samostatného) opatření obecné povahy, kterým se podle názoru kraje stanovují 
omezující podmínky podle § 67 odst. 3.  
 
Novela vodního zákona, která je v připomínce zmiňována, není účinná, novelizaci 
vyhlášky o ni nelze opřít. 
 
 

 2. V § 2 navrhujeme doplnit definice 
těchto základních pojmů, z důvodu 
konkretizace používaných pojmů, 
takto:  
h) souvislý úsek vodního toku - 
ucelený úsek vodního toku zahrnující 
jeho významnou část 

 
Vysvětleno. 
 
Způsob stanovení souvislého úseku vodního toku by měl být předmětem 
návazného metodického pokynu tak, aby byl naplněn cíl eliminace účelového 
stanovování ZÚ na velmi krátkých nesouvisejících úsecích vodních toků. Pojem 
„významná část“ výše uvedený problém neřeší, protože též není definovaný. 
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i) izolovaný ostrov území, které je 
sice výškovou úrovní mimo aktivní 
zónu záplavového území, ale 
v případě průchodu povodně by 
nebylo možné jej evakuovat. 

Vysvětleno. 
 
Řešeno v § 6 odst. 2 písm. f).  
 
 

 3. § 5 odst. 4 návrhu navrhujeme 
formulovat následovně: „Do 
záplavového území se zahrnuje i 
území za povodňovými zábranami, 
které nejsou součástí stavby určené k 
ochraně před povodněmi a instalují 
se až při nebezpečí povodně nebo při 
povodni podle § 75 odst. 2 písm. g) 
vodního zákona“ - navrženou 
formulací dojde k přesnější 
specifikace území, které je nutné do 
záplavového území zahrnout a též 
k opravě chybného odkazu na 
ustanovení vodního zákona, kdy má 
být správně uveden § 75 odst. 2 
písm. g). 

Vysvětleno. 
 
Odkaz i § 5 odst. 4 upraven  
Konečné znění § 5 odst. 4 je „Do záplavového území se zahrnuje i území za 
protipovodňovými zábranami, které se instalují při nebezpečí povodně nebo při 
povodni podle § 75 odst. 2 písm. g) vodního zákona. Výjimkou jsou území za 
protipovodňovými zábranami, které se instalují při nebezpečí povodně nebo při 
povodni podle § 75 odst. 2 písm. g) vodního zákona, a nejsou součástí stavby 
určené k ochraně před povodněmi.“ 
 
 
Cílem ustanovení vyhlášky není stanovovat záplavová území v případech, kdy 
jsou protipovodňová opatření propojena s jinou stavbou, než je stavba na ochranu 
před povodněmi. Jedná se o reflexi skutečnosti, že nejvíc riziková je výstavba 
rozsáhlých mobilních zábran, které se staví ve spojení s pevnými 
protipovodňovými Opatřeními. Malé propustky různého typu, které nejsou 
součástí stavby určené k ochraně před povodněmi, nejsou z hlediska rychlosti a 
způsobu zahrazení výrazným problémem. 
  
 

 4. V § 6 odst. 1 návrhu navrhujeme 
nahradit „mapa hloubek pro 
povodňový scénář s dobou 
opakování 100 let“ textem „hloubky 
pro povodňový scénář s dobou 
opakování 100 let zobrazené na 
mapovém podkladu“ - není zřejmé, co 
se myslí mapou hloubek, hloubky 
jsou dle § 5 odst. 5 návrhu zobrazené 
v mapě povodňového nebezpečí, 

Akceptováno. 
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navržená formulace je v tomto směru 
přesnější. 

 5. V § 6 odst. 2 písm. c) návrhu 
navrhujeme zrušení tohoto 
ustanovení, event. nahradit text 
„(pevného nebo mobilního)“, textem „, 
s výjimkou mobilních 
protipovodňových zábran“  - dle 
našeho názoru by v případě stavby 
protipovodňového opatření 
navrženého na Q100 došlo k velmi 
širokému území aktivní zóny.  

 Akceptováno jinak. 
 
Doplněno „podél vodního toku“, tak aby v případě široké inundace a odsazené 
PPO nebylo do AZZÚ zahrnuto široké území. 

 6. V § 6 odst. 3 návrhu navrhujeme 
nahrazení textu „vysokého a 
středního ohrožení“ textem „nízkého 
a zbytkového ohrožení - tak, jak je 
text formulován vyznívá, že součástí 
aktivní zóny bude vyvýšená část 
ostrova a nízkým a zbytkovým 
ohrožením a ta část s vysokou mírou 
povodňového nebezpečí, dle našeho 
názoru je nutné i část izolovaného 
ostrova, kde dochází k aktivnímu 
proudění vody ponechat v aktivní 
zóně a pouze tu vyvýšenou část, kde 
není tak vysoké povodňové 
nebezpečí do aktivní zóny 
nezahrnovat.  

Vysvětleno. 
 
Pokud byla ze strany předkladatele připomínka správně pochopena, jedna se o 
vztah a „promíchání“ § 6 odst. 2 písm. f) a § 6 odst. 3. Ustanovení § 6 odst. 2 
písm. f) bylo pro zpřesnění přeformulováno takto: „vyvýšené plochy nízkého a 
středního ohrožení do 50 cm hloubky uvnitř území vymezeného podle písmen a) 
až e).“. Ustanovení § 6 odst. 3 pokrývá jiné případy, kdy do AZZÚ nejsou 
zahrnuty stranou ležící izolované ostrovy vysokého a středního ohrožení 
 
  

 7. V § 7 odst. 1 písm. f) doplnění textu 
za slovní spojení vodoprávní úřad 
takto: „,je-li tento podklad k dispozici“ 
- ve většině dosud předkládaných 
návrhů na stanovení záplavového 
území správce vodního toku tyto 

Akceptováno.  
 
Upraveno na základě připomínky Mze: „zobrazením území zaplaveného nejvyšší 
zaznamenanou přirozenou povodní, pokud jsou podklady pro vytvoření tohoto 
zobrazení k dispozici.“. 
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údaje k dispozici nemá. 
 8. V § 8 navrhujeme úplné vypuštění 

odst. 5 z důvodu, že vodoprávní úřad 
nemá možnost z úřední činnosti 
získávat údaje ČHMÚ a jejichž 
poskytování je zpoplatněno, pokud je 
potřeba takovou povinnost stanovit, 
tak správcům vodních toků. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 8 dost. 5 bylo na základě jiných připomínek přeformulováno a 
přesunuto do § 3 v následujícím znění:“ Správce vodního toku soustavně sleduje, 
například v rámci povodňových prohlídek, zda se nezměnily podmínky, ze kterých 
návrh záplavového území vycházel, zejména zda nedošlo, ke změně výchozích 
standardních hydrologických údajů [§ 4 odst. 1 písm. a)] nebo změně počtů nebo 
parametrů objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní; o zjištěných změnách 
neprodleně informuje příslušný vodoprávní úřad.“ 
 

 9. V § 9 návrhu navrhujeme doplnit 
odst. 2 tohoto znění: „Ministerstvo 
životního prostředí zajistí zveřejnění 
dat  v informačním systému veřejné 
správy nejpozději do 30 dnů od 
obdržení dokumentace dle § 66 odst. 
4 vodního zákona“ – je běžnou praxí, 
že je stanoveno záplavové území a 
v informačním systému veřejné 
správy je záplavové území odlišné od 
stanoveného a veřejnost na to 
opakovaně poukazuje a může se 
oprávněně domnívat, že jeho 
nemovitost není ve stanoveném 
záplavovém území. Toto 
nezveřejnění pak přičítá právě 
vodoprávnímu úřadu.  

Vysvětleno. 
 
Prováděcím právním předpisem nelze založit kompetenci správního úřadu.  
 
 

Ústecký kraj 
 
Bc. Drahomíra 
Nytrová 
nytrova.d@kr-
ustecky.cz 

K § 6 odst. 2  
 
Text uvedený pod písm. e) navrhujeme 
vypustit. Text uvedený pod písm. f) 
doporučujeme označit písm. e) a nahradit 
tímto zněním „e) vyvýšené plochy uvnitř 
území vymezeného podle písmen a) až d).“ 

Vysvětleno. 
 
Jednalo by se o popření základního principu novelizace, která je založena na 
principu „ohrožení“. 
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Odůvodnění: 
 
Zahrnutí území středního ohrožení 
s hloubkou zátopy již nad 0,5 m do AZZÚ, jak 
vyplývá z navrženého znění pod písm. e), je 
vzhledem k nekompromisně restriktivnímu 
režimu AZZÚ podle našeho názoru přehnané 
a málo odůvodněné konkrétně pro oblasti 
velkoplošných povodňových rozlivů na 
dolních úsecích řek (v Ústeckém kraji 
reprezentovaných oblastí soutoku Labe a 
Ohře), kde se povodně vyznačují při velké 
ploše zátopy zcela minimálními rychlostmi 
proudění. Podle našeho názoru v těchto 
oblastech proto není třeba zahrnovat do 
AZZÚ většinu inundací mimo koryta, u nichž 
hloubka zátopy při Q100 nepřesáhne 1,5 m 
při rychlostech proudění do 0,5 m/s. 
Porovnáním aktuálních povodňových map lze 
ověřit, že hloubkám zátopy nad 1,5 m přitom 
odpovídá přibližně oblast vysokého ohrožení 
ve smyslu navrhované přílohy 1.; proto 
doporučujeme omezit AZZÚ (s výjimkou 
speciálních případů uvedených pod písm. a, 
b, c a f) pouze na vysoký stupeň ohrožení. 
Zahrnutí středního stupně ohrožení, pouze 
s vyloučením hloubek nižších než 0,5 m, by 
v oblasti soutoku Labe a Ohře rozšířilo AZZÚ 
oproti dosavadnímu stavu na téměř celou 
plochu několika katastrálních území a uvalení 
faktické stavební uzávěry na téměř kompletní 
území několika obcí, aniž by to zde bylo 
objektivně odůvodněno mírou povodňového 
rizika. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Zlínský kraj 
 
Ing. Dana 
Zápecová 
dana.zapecova
@kr-zlinsky.cz 

1. K § 5 odst. 1  - navrhujeme v poslední 
větě „Rozsah řešeného území odpovídá 
hydraulickým podmínkám úseku vodního 
toku, inundačního území a zohledňuje 
stanovené záplavové území“ vypustit text 
„a zohledňuje stanovené záplavové 
území“  

 
Odůvodnění:  
Při aktualizaci stanovených záplavových 
území se vychází z aktuálních dat. Účelem 
aktualizace stanovených záplavových 
území je zohlednit nejnovější stav v území 
a je tedy bezpředmětné přihlížet k dosud 
stanovenému záplavovému území. 

Vysvětleno. 
 
Požadavek na zohlednění stanoveného záplavového území směřuje zejména 
k posouzení a zohlednění důvodů změn v rozsahu navrhovaného záplavového 
území ve vztahu k záplavovým územím stanoveným, podle názoru předkladatele 
má tento postup své opodstatnění, neboť důvody změn by měly být – i z důvodu 
komunikace s veřejností – navrhovateli i vodoprávnímu úřadu známy. 
 

 2. K § 5 odst. 4 – navrhujeme text v tomto 
znění:  
„Do záplavového území se může 
zahrnout i území za protipovodňovými 
zábranami, které se instalují při nebezpečí 
povodně nebo při povodni podle § 75 odst. 
1 písm. g) vodního zákona a nejsou 
součástí jiné stavby určené k jinému účelu 
než je ochrana před povodněmi.“   
 
Odůvodnění: 
Pokud je protipovodňové opatření účinné, 
pak není na místě stanovovat záplavové 
území za mobilními zábranami. 
Striktní stanovování záplavového území za 
protipovodňovými zábranami, které se 
instalují při nebezpečí povodně nebo při 
povodni, přinese nejasnosti mimo jiné i při 
vyjadřovací činnosti jak správců povodí a 
vodních toků, tak vodoprávních úřadů.  

Vysvětleno. 
 
Navržené znění nemá normativní charakter, nelze jej do obecně závazného 
předpisu zahrnout, navíc slovo „může“ bude vyvolávat v praxi další nejasnosti. 
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 3. K § 6 odst. 2 písm. c) navrhujeme text 
v tomto znění: 
„c) území mezi břehovými čárami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před 
povodněmi (pevného nebo mobilního 
prvku) podél vodního toku“ 

 
Odůvodnění: 
Doplnění textu „podél vodního toku“ je 
nutné proto, že pokud bude 
protipovodňové opatření vybudováno ve 
velké vzdálenosti od vodního toku, bylo by 
celé území mezi korytem a předmětným 
opatřením v aktivní zóně, což není 
zejména v širokých mělkých inundacích 
účelné. 

Akceptováno. 

 4. K § 6 odst. 2 písm. e) navrhujeme text 
v tomto znění: 
„e) území vymezené parametry 
proudění (hloubkou a rychlostí 
proudění vody) při povodni s dobou 
opakování 100 let podle grafu Finka a 
Bewicka,“ 
 
Odůvodnění: 
Pokud by byla aktivní zóna navržena jako 
území vymezené na mapě povodňového 
ohrožení jako střední ohrožení s hloubkou 
50 cm pro dobu opakování povodně 100 
let, pak bude výrazně rozsáhlejší. Do 
aktivní zóny by se dostala i značná část 
zástavby měst, které jsou v rovině, kde je 
sice hloubka 50 cm, ale nulová rychlost, 
což je i v rozporu s definicí aktivní zóny. 
Navíc by takový rozsah aktivní zóny 
znamenal značné komplikace při 

Vysvětleno. 
 
 
Předkladatel trvá na vymezení map povodňového ohrožení, které považuje za 
nejvhodnější způsob vymezení aktivní zóny záplavového území. Mapy 
povodňového ohrožení, jakož i mapy povodňového nebezpečí, jsou součástí 
zmocnění podle § 66 odst. 3 vodního zákona (způsob a rozsah zpracování návrhu 
a stanovování záplavových území a jejich dokumentace), neboť je lze podřadit 
pod dokumentaci nezbytnou pro zpracování návrhu.   
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projednávání s dotčenými obcemi a návrh 
by byl v podstatě neprojednatelný. 

 5. K § 7 odst. 1 písm. f) – navrhujeme 
vypustit text „vyžádá-li si to vodoprávní 
úřad“ 
 
Odůvodnění: 
Možnost nezaznamenávat území 
zaplavené nejvyšší zaznamenanou 
přirozenou povodní vnáší zmatek a 
nesrovnalosti do projednávání stanovení 
záplavového území. V jaké fázi 
projednávání bude vodoprávní úřad 
požadovat zaznamenání nejvyšší 
přirozené povodně? Je nanejvýš vhodné, 
aby území zaplavené nejvyšší přirozenou 
povodní zaznamenával správce toku do 
návrhu záplavového území automaticky. 

Akceptováno částečně. 
 
Přeformulováno na základě připomínky MZE následovně: „zobrazením území 
zaplaveného nejvyšší zaznamenanou přirozenou povodní, pokud jsou podklady 
pro vytvoření tohoto zobrazení k dispozici.“. 

 6. K § 7 odst. 2 – navrhujeme doplnit 
povinnost předložit návrh záplavového 
území ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě 
 
Odůvodnění: 
Předložit návrh záplavového území 
vtištěné podobě ve dvou vyhotoveních je 
nezbytné, vzhledem k ustanovení § 8 odst. 
4, kde je stanovena povinnost 
vodoprávního úřadu předat správci toku 
jedno vyhotovení dokumentace 
s vyznačením nabytí účinnosti v tištěné 
podobě. 

Akceptováno. 

  
7. K § 8 odst. 1 – navrhujeme nahradit 

slovo „souvislý“ slovem „daný“  
 

Vysvětleno. 
Záměna slova za „daný“ nepřináší žádné zpřesnění.   
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Odůvodnění: 
Záplavové území nemusí být vždy 
stanoveno pro souvislý úsek vodního toku. 
Úsek vodního toku je určen kilometráží 
vodního toku. 

 8. K § 8 odst. 5 – navrhujeme ve větě na 
konci odstavce vypustit text „v rámci 
aktualizace plánů povodí“ 
 
Odůvodnění: 
Aktualizace plánů povodí probíhá v 6-ti 
letých cyklech. Aktualizace záplavových 
území probíhá podle potřeby, pokud se 
změní hydrologické údaje nebo se 
v daném území např. vybudují 
protipovodňová opatření.  

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 8 odst. 5 přeformulováno a přesunuto do § 3, kde odstavec 2 zní:“ 
Správce vodního toku soustavně sleduje, například v rámci povodňových 
prohlídek, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh záplavového území 
vycházel, zejména zda nedošlo, ke změně výchozích standardních 
hydrologických údajů [§ 4 odst. 1 písm. a)] nebo změně počtů nebo parametrů 
objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní; o zjištěných změnách 
neprodleně informuje příslušný vodoprávní úřad.“. 
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