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  IV. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

Důvod předložení a cíle 

Název 

Návrh vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území. 

Definice problému 

Nutnost vydání nové vyhlášky, která nahradí vyhlášku 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území (dále jen vyhláška nebo vyhláška 
č. 236/2002 Sb.) reaguje na následující indentifikované problémy platné vyhlášky:  

Platné znění vyhlášky nereflektuje probíhající proces implementace povodňové směrnice. 
Konkrétně současné znění vyhlášky nereflektuje to, že podle uvedené povodňové směrnice 
jsou vytvářeny mapy povodňového nebezpečí (kromě zaplaveného území se zpřístupní 
i hloubky a rychlosti proudění z použitého matematického modelu) pro dobu opakování 
povodně 5, 20, 100 a 500 let a sjednocující mapa povodňového ohrožení pro následné 
zpracování mapy povodňového rizika. Stávající vyhláška proto také nepožaduje rozšíření 
informací o povodňovém ohrožení i mimo oblast s významným povodňovým rizikem (OsVPR). 

Dále vyhláška nereflektuje stav, kdy mapa ohrožení byla zahrnuta do závazného limitu využití 
území (č. 4.1.121). Limity využití území jsou stavebním zákonem definovány jako "omezení 
změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo 
stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území".  

Dále je třeba zohlednit Stanovisko RNDr. Jitky Seitlové, bývalé zástupkyně veřejného 
ochránce práv, ve věci záplavových území (viz Stanovisko ombudsmana, 2013), ve kterém 
požaduje závazný a jednotný postup pro stanovení AZZÚ, proces schvalování a změn rozsahu 
AZZÚ a sjednocení výstupů. 

V současné době také ze zkušenosti z praxe plyne nutnost ošetření území za mobilními 
protipovodňovými opatřeními. V reakci na proběhlé povodně vzniklo v poslední době velké 
množství mobilních protipovodňových opatření. Tato opatření chrání řešené území před 
povodněmi pouze pokud jsou tyto mobilní konstrukce včas a správně postaveny, na rozdíl 
např. od pevných protipovodňových opatření jako zdi a zemní valy. Současná úprava vyhlášky 
nečiní rozdíl mezi pevným a mobilním protipovodňovým opatřením, z čehož může plynout 
rozdílný přístup příslušných vodoprávních úřadů k vyhlašování záplavových území za 
protipovodňovými opatřeními. Pokud není stanoveno záplavové území za mobilním 
protipovodňovým opatřením (což současné znění vyhlášky umožňuje), nejsou obyvatelé 
tohoto území nijak informováni o potencionálním riziku spojeném s tím, že mobilním 
protipovodňové opatření nebude včas a řádně nainstalováno. 

Dalším identifikovaným problémem z praxe, kterému má nová vyhláška zamezit, je aplikace 
tzv. „pasivních zón záplavových území“  uvnitř AZZÚ, které se v minulosti vyskytovaly 
v opatřeních obecné povahy vydávaných vodoprávními úřady a které fakticky znamenají, že 
jsou určité stavby vyňaty z AZZÚ. Termín pasivní zóna záplavového území vodní zákon 
č. 254/2001 Sb., nezná.  Na tuto praxi špatného výkladu vyhlášky bylo upozorněno 
prostřednictvím „Vyjádření Ministerstva životního prostředí k termínu “pasivní zóna 
záplavového území‘“ v dopise ze dne 26. ledna 2012 (Vyjádření MŽP, 2012).  

Nová vyhláška také omezuje možnost účelových změn AZZÚ na krátkém úseku vodního toku 
s rizikem změny AZZÚ za účelem pouhého umožnění aktivity na některých pozemcích, které 
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vodní zákon č. 254/2001 Sb. zakazuje a z toho důvodu je prováděno přestanovení AZZÚ 
pouze na velmi krátkém úseku vodního toku.  

Stávající vyhláška č. 236/2002 Sb. také nereflektuje stav, kdy jsou záplavová území  a jejich 
aktivní zóny nově stanovována formou opatření obecné povahy. Vyhláška vznikla v době, kdy 
byla záplavová území a jejich aktivní zóny stanovována rozhodnutím.  

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vyhláška č. 236/2002 Sb., kterou vydává Ministerstvo životního prostředí podle § 66 odst. 3 
vodního zákona, upravuje způsob a rozsah zpracovávání návrhu a postup při  stanovování 
záplavových území a definuje obsah jejich dokumentace. Podle uvedené vyhlášky zpracovává 
správce vodního toku návrh záplavového území, který poté předkládá příslušnému 
vodoprávnímu úřadu ke stanovení záplavového území a to opatřením obecné povahy. 

Současné znění vyhlášky však nereflektuje požadavky povodňové směrnice v oblastech 
s významným povodňovým rizikem a při jejím výkladu vznikají praktické problémy, na které 
upozorňují dotčené orgány státní správy i např.  institut veřejného ochránce práv. 

Identifikace dotčených subjektů 

a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 

b) Ministerstvo zemědělství (MZe); 

c) Správci vodních toků (zejména státní podniky Povodí); 

d) Vodoprávní úřady. 

Popis cílového stavu 

Cílem nové vyhlášky je zajištění doplňkové implementace požadavků povodňové směrnice 
a náprava problematických míst, které byly identifikovány aplikační praxí. 

Konkrétně podle návrhu budou v souladu s povodňovou směrnicí v rámci stanovování 
záplavového území vytvářeny mapy povodňového nebezpečí pro dobu opakování povodně  5, 
20, 100 a 500 let a sjednocující mapa povodňového ohrožení jako závazný limit využití území 
a pro případné zpracování map povodňového rizika. 

Požadovaným stavem nové vyhlášky je minimalizace praktických problémů, které souvisí 
s aplikací platné vyhlášky, ošetření území za mobilními protipovodňovými opatřeními 
a omezení možnosti účelových změn AZZÚ na krátkém úseku vodního toku. 

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

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

Zhodnocení rizika 

Pokud nebude vyhláška č. 236/2002 Sb. nahrazena novou vyhláškou, lze očekávat rostoucí 
komplikace z důvodu dvoukolejnosti v přístupu k vymezování povodňového nebezpečí (jeden 
z pojmů zavedený do právního prostředí ČR transpozicí principů směrnice 2007/60/ES – 
novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. zákonem č. 150/2010 Sb.). Na jedné straně stávající 
způsob stanovení záplavového území a na druhé straně přístup používaný při implementaci 
povodňové směrnice 2007/60/ES. Dále stávající nejednotný postup při stanovování AZZÚ 
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může, vzhledem k závažným dopadům tohoto opatření, vést k soudním sporům a vymáhání 
škod dotčenými subjekty. 

Návrh variant řešení 

Varianta 0 

Zachování současného znění vyhlášky č. 236/2002 Sb.  

Varianta 1 

Navržená varianta 1 předpokládá, že správce vodního toku při zpracování podkladu pro 
stanovení záplavového území musí nově zpracovat i rozliv pro dobu opakování povodně 500 
let (Q500), dále mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení.  

Dále jsou navrženou variantou 1 upřesněny formáty výstupních dat. Ministerstvo životního 
prostředí jako ústřední vodoprávní úřad je povinen podle vodního zákona shromažďovat 
stanovená záplavová území a zveřejňovat je v jednotné vrstvě záplavových území. Varianta 1 
nové vyhlášky upřesňuje formát a obsah opatření obecné povahy a vrstvu stanoveného 
záplavového území tak, že data, která MŽP obdrží od příslušných vodoprávních úřadů, jsou 
lépe zpracovatelná pro potřeby sjednocení vrstvy stanovených záplavových území. Podle 
varianty 1 nové vyhlášky tak dochází k rozvedení obsahu opatření obecné povahy o: 

− výpis dotčených katastrálních území; 

− základní údaje o studii záplavového území a dostupnost dokumentace; 

− informace o dříve stanoveném záplavovém území, u kterého dojde opatřením obecné 
povahy ke změně, případně zrušení. 

 

Navržená varianta 1 dále nastavuje jednotný přístup ke stanovení záplavového území a jeho 
aktivní zóny a vymezuje, kde je aktivní zónu možné stanovit. Součástí AZZÚ tak dle varianty 
1 je: 

− plocha vlastního koryta řešeného vodního toku a všechny související vodní toky v šířce 
určené břehovými čarami; 

− plocha území mezi břehovými čarami a linií stavby vodního díla na ochranu před 
povodněmi podél vodního toku; 

− další plochy vymezené na mapě povodňového ohrožení jako vysoké ohrožení; 

− další plochy vymezené na mapě povodňového ohrožení jako střední ohrožení 
v místech, kde je současně pro povodně s dobou opakování 5, 20 nebo 100 let splněna 
některá z těchto podmínek:: 

o hloubka vody je větší nebo rovna 1,5 m, 

o výslednice vektoru rychlosti proudění vody je větší nebo rovna 1,5 m/s, nebo 

o součin hodnoty hloubky vody a výslednice vektoru rychlosti proudění vody je 
větší nebo roven 0,75 m2/s 

− plochy vyvýšených území vymezených na mapě povodňového ohrožení jako nízké a 
střední ohrožení uvnitř jednotlivých ploch vymezených podle písmen a) až e) 
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− u drobných vodních toků lze po dohodě s vodoprávním úřadem v odůvodněných 
případech stanovit na Q20. 

 

Do aktivní zóny záplavového území nejsou zahrnovány izolované plochy vysokého a středního 
ohrožení a dále území za protipovodňovými zábranami, které se instalují při nebezpečí 
povodně nebo při povodni podle § 75 odst. 2 písm. g) vodního zákona. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachováním současného stavu nedojde k provázání postupů plynoucích z implementace 
požadavků povodňové směrnice 2007/60/ES se způsobem vymezení záplavového území a 
jeho aktivní zóny podle platné vyhlášky. 

Dále nebude zohledněno stanovisko RNDr. Jitky Seitlové, bývalé zástupkyně veřejného 
ochránce práv, ve kterém požaduje závazný a jednotný postup pro stanovení AZZÚ, proces 
schvalování a změn rozsahu AZZÚ a sjednocení výstupů. Také nebude sníženo riziko 
účelových změn AZZÚ na krátkém úseku vodního toku s cílem umožnění aktivity na některých 
pozemcích, které vodní zákon zakazuje. 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Zachování současného stavu nepředpokládá dopad na podnikatelské subjekty. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Současná dvoukolejnost v přístupu k vymezování území, které je vystaveno povodňovému 
nebezpečí na základě dvou různých postupů, zvyšuje nejistotu v závaznosti a komplikuje 
situaci dotčeným vodoprávním úřadům při stanovování záplavových území a  jejich aktivních 
zón. 

Sociální dopady 

Nesprávné stanovení povodňového nebezpečí a záplavového území včetně jeho aktivní zóny 
může mít za následek negativní dopady a způsobit vysoké škody na zdraví a na majetku 
obyvatel v záplavových územích.   

Zachováním současného stavu nebude ošetřeno území za mobilními protipovodňovými 
opatřeními, což vytváří situaci, kdy nejsou obyvatelé tohoto území nijak informováni 
o potencionálním riziku spojeném s tím, že mobilní protipovodňové opatření nebude včas 
a řádně nainstalováno. 

Dopady na životní prostředí 

Současný přístup umožňuje výše uvedená negativa, která v důsledku mohou zvýšit 
povodňové škody, a to i na životním prostředí. 
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b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Navrženou variantou 1 je zajištěna implementace požadavků povodňové směrnice 
2007/60/ES. Navržená varianta 1 představuje pro správce vodního toku (zejména podniky 
Povodí, ale také správy národních parků) vyšší finanční a administrativní náročnost při 
zpracování dokumentace pro následné stanovení záplavových území a jejich aktivních zón. 
Zvýšená administrativní a finanční zátěž spočívá konkrétně v tom, že nově budou tvořeny 
mapy nebezpečí (mapa hloubek a rychlostí, mapa rozlivu se zpracovává již nyní) a dále mapa 
povodňového ohrožení, zároveň je nově počítán i scénář s dobou opakování povodně 500 let. 
Nicméně na základě konzultací s odborem ochrany vod MŽP jsou tyto náklady s ohledem 
na celkové náklady zpracování dokumentace pro následné stanovení záplavového území a 
aktivní zóny v řádu do cca 10 % celkových nákladů na pořízení dokumentace. Cena za 
zpracování dokumentace pro stanovení záplavového území a aktivní zóny se pokaždé liší, 
neboť závisí od délky řešeného úseku vodního toku, velikosti vodního toku, šířky inundace a 
komplikovanosti řešeného území. Cenu také ovlivňují další volitelné parametry při výpočtu jako 
zvolený typ hydraulického modelu 1D či 2D a další. Podstatou ovšem je, že těžiště finanční 
náročnosti tvorby dokumentace pro stanovení záplavového území a aktivní zóny tkví 
především v geodetickém zaměření a tvorbě samotného hydraulického modelu. Rozšíření 
hydraulického výpočtu o jeden výpočetní scénář (pro Q500) a tvorba map hloubek, rychlostí a 
mapy ohrožení z výsledků hydraulického modelu představuje maximálně zvýšení nákladů do 
uvedených 10 % z celkové ceny na pořízení dokumentace. Rozmezí těchto nákladů na 
pořízení dokumentace se dle konzultací v minulosti pohybovala v řádu od cca stovek tisíc Kč 
do jednotek milionů Kč. Dokumentaci pro správce vodního toku většinou zpracovávají 
soukromé společnosti a cena vždy závisí na velikosti vodního toku, délce řešeného úseku 
vodního toku a dalších parametrech. Lze tak předpokládat zvýšení nákladů správců vodních 
toků při zpracování 1 dokumentace v řádu cca desítek až stovek tisíc Kč.  Průměrně je na 
MŽP doručeno 50 - 70 stanovených záplavových území za rok, jejichž podkladem je vždy 
takováto dokumentace. Vyšší finanční náročnost na zpracování dokumentace pro následné 
stanovení záplavového území a aktivní zóny bude MŽP u dotčených správ národních parků 
zohledněna při sestavování návrhu jejich rozpočtu. 

Pozitivem navržené varianty 1 je jednotný přístup při stanovování záplavových území a jejich 
aktivních zón. Tím lze předpokládat snížení rizika sporů při nestejném přístupu k 
jejich stanovení a pozitivní dopady lze uvažovat i díky omezení možnosti žádat po státu újmu 
vlivem nerovného přístupu ke stanovení záplavového území. 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 informování o povodňovém ohrožení na řešeném území. Navrženým postupem 
vymezení AZZÚ je oproti současnému stavu rozloha aktivní zóny větší, což v důsledku 
znamená uplatnění silné restrikce uvedené § 67 v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách (novela 
zákonem č. 150/2010 Sb.). Účelem zmíněné restrikce je zvýšit tlak, aby nedocházelo 
k zvyšování potenciálu povodňových škod koncentrací majetku v územích s vysokým až 
středním povodňovým ohrožením.   

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední vodoprávní úřad je povinen dle vodního zákona 
shromažďovat stanovená záplavová území a zveřejňovat je v jednotné vrstvě záplavových 
území. Varianta 1 nové vyhlášky upřesňuje formát a obsah opatření obecné povahy a vrstvu 
stanoveného záplavového území tak, že data, které MŽP obdrží od příslušných vodoprávních 
úřadů, jsou lépe zpracovatelná pro potřeby sjednocení vrstvy stanovených záplavových území 
a představují tak úsporu administrativní zátěže pro MŽP. 
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Dopady na podnikatelské subjekty 

Navrhovanou variantou 1 mohou být dotčeny některé podnikatelské subjekty, neboť vlivem 
zpřesnění stanovení povodňového ohrožení může na některých místech dojít ke zvýšení 
plochy, která bude ležet v záplavovém území a aktivní zóně, což může pro tyto subjekty 
představovat vyšší míru jejich omezení. 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. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Navrženou variantou 1 se předpokládá pozitivní dopad na dotčené vodoprávní úřady, které 
dostanou od správce vodního toku zpracovaný podklad pro stanovení záplavového území jako 
dosud, nicméně budou mít k výkonu své činnosti podrobnější podklad. Nově obsažené mapy 
nebezpečí a dále mapa ohrožení dají vodoprávnímu úřadu více informací o povodňovém riziku 
při vyjadřování vodoprávního úřadu k záměrům v záplavových územích. Nový přístup k 
vymezení AZZÚ znamená dále také jednotný přístup při stanovování AZZÚ a snižuje nejistoty 
při činnosti vodoprávních úřadů a stanovování záplavových území. Úprava vymezení 
záplavového území se bude týkat nově stanovených záplavových území, z čehož neplyne 
povinnost znovu stanovení stávajících záplavových území dle současné vyhlášky.  

Dle konzultací s odborem ochrany vod MŽP nové povinnosti, které musí vodoprávní úřady 
uvádět při stanovování záplavových území v opatření obecné povahy, nepředstavují 
významné zvýšení administrativní zátěže. Rozvedení opatření obecné povahy pro stanovení 
záplavových území a jejich aktivní zóny přispěje ke zpřehlednění a větší srozumitelnosti pro 
dotčené subjekty, zejména v místech, kde spolu sousedí dvě nebo více záplavových území 
stanovených různými vodoprávními úřady. 

V dopadu na obce nelze očekávat výrazné zhoršení situace. Místně se může varianta 1 při 
aplikaci nové vyhlášky projevit zvýšením plochy, které bude ležet v záplavovém území a 
aktivní zóně, což přináší obcím potenciální omezení vyplývající z vodního zákona (§ 67). 
Nicméně stanovování záplavových území je preventivním protipovodňovým opatřením a lze 
předpokládat, že náklady na protipovodňová opatření jsou vždy výrazně nižší než náklady 
vynaložené na likvidaci škod způsobených povodní. 

Sociální dopady 

Navrženou variantou 1 se předpokládá zajištění vyšší míry ochrany obyvatelstva před účinky 
povodní z důvodu přesnějšího stanovení povodňového nebezpečí a zvýšení informovanosti 
obyvatelstva. S tím je spojeno nižší riziko vymáhání škod a soudních sporů právě díky 
jednotnějšímu přístupu vymezování povodňového nebezpečí. 

Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná varianta 1 má za cíl zpřesnit a sjednotit proces stanovení záplavových území a 
jejich aktivních zón a dále zamezit jejich účelovým změnám. To v mnoha případech zkvalitní 
tato preventivní protipovodňová opatření, což může vést v případě dalších povodní k nižším 
povodňovým škodám a to včetně škod na životním prostředí.  
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Nezajištění 
implementace 
požadavků 
povodňové směrnice 
2007/60/ES

*****

Nereflektování 
stanoviska institutu 
veřejného ochránce 
práv ohledně 
stanovování AZZÚ

****

Riziko účelových 
změn AZZÚ na 
krátkém úseku 
vodního toku

***

- -

Dvoukolejnost při 
vymezování 
povodňového 
nebezpečí

***

Riziko nesprávného 
stanovení 
povodňového 
nebezpečí a škod na 
majetku v 
záplavovém území

****

Nedostatečná 
informovanost 
obyvatel o 
povodňovém 
nebezpečí za 
mobilními 
povodňovými 
opatřeními

***

Potenciální riziko 
vyšších povodňových 
škod

****

Varianta 0 současný stav

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské subjekty
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 U některých identifikovaných dopadů není zpracovatel důvodové zprávy schopen 
kvantifikovat předpokládané dopady z důvodu nedostupnosti relevantních dat anebo 
nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování dotčených subjektů. V takové situaci 
odůvodnění tyto dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování 
předpokládané a konzultované míry dopadu pomocí ordinální škály v tabulce 1, která je pouze 
zjednodušeným souhrnem celého odůvodnění. Symboly označují předpokládanou míru 
dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi 
nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Zajištění 
implementace 
požadavků 
povodňové směrnice 
2007/60/ES

*****

Vyšší náklady 
správců vodních toků 
na zpracování 
dokumentace k ZÚ a 
AZZÚ (mapy 
nebezpečí a 
ohrožení, scénář 
Q500)

cca desítky až stovky 
tisíc Kč na 

zpracování 1 
dokumentace

Reflektování 
stanoviska institutu 
veřejného ochránce 
práv a jednotný 
postup pro stanovení 
AZZÚ

****

Úspora 
administrativní 
zátěže MŽP na 
shromažďování ZÚ a 
jejich zveřejňování  v 
jednotné vrstvě ZÚ

***

Potenciální zvýšení 
plochy v ZÚ a AZZÚ - 
vyšší míra omezení

** až ****

Větší informovanost 
vodoprávních úřadů 
při stanovování ZÚ a 
AZZÚ

****

Administrativní 
náklady vodoprávních 
úřadů z důvodu 
doplnění povinných 
údajů do opatření 
obecné povahy 

**

Potenciální zvýšení 
plochy v ZÚ a AZZÚ - 
vyšší míra omezení

** až ****

Zvýšení 
informovanosti a 
zajištění vyšší míry 
ochrany zdraví a 
majetku obyvatel

****

Zajištění vyšší míry 
preventivních 
protipovodňových 
opatření

****

Varianta 1

novelizace vybraných 
ustanovení vyhlášky - 
úprava podkladů pro 
zpracování návrhu 

ZÚ (mapy nebezpečí, 
mapy ohrožení, 
Q500); doplnění 
opatření obecné 
povahy a formátu 
výstupních dat; 

jednotný přístup ke 
stanovení AZ a AZZÚ

Životní prostředí

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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Návrh řešení 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Na základě uvedeného hodnocení dopadů regulace navrhujeme jako nejvhodnější řešení 
Variantu 1 nové vyhlášky. Tato varianta vychází z praktických poznatků odboru ochrany vod 
MŽP a z dlouhodobé spolupráce s dotčenými subjekty. Navržená varianta 1 byla konzultována 
se zástupci podniku Povodí, zástupci Ministerstva zemědělství, VÚV TGM, v. v. i. a zástupci 
ostatních odborných dotčených společností. 

Variantou 1 dojde k vyřešení nesouladu mezi současným zněním vyhlášky a požadavky 
povodňové směrnice. Konkrétně podle uvedené směrnice budou nově v rámci stanovování 
záplavového území vytvářeny mapy povodňového nebezpečí pro dobu opakování povodně 5, 
20, 100 a 500 let a sjednocující mapa povodňového ohrožení jako závazný limit využití území 
a pro případné zpracování map povodňového rizika. Volbou varianty 1 budou příslušné úřady 
i občané lépe informování o povodňovém ohrožení na řešeném území, čímž lze předpokládat 
pozitivní dopady na zajištění ochrany před povodněmi a snížení škod na zdraví, majetku a 
životním prostředí při případné povodni. Dále dojde novou vyhláškou k minimalizaci 
praktických problémů, které souvisí s aplikací současného znění vyhlášky, tedy bude ošetřeno 
jednotné vyhlašování záplavových území a jejich aktivních zón, území za mobilními 
protipovodňovými opatřeními a bude omezena možnost účelových změn AZZÚ na krátkém 
úseku vodního toku. 
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Implementace doporučené varianty a vynucování 

Návrh vyhlášky zpracovává a předkládá Ministerstvo životního prostředí, které je spolu 
s Ministerstvem zemědělství ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany vod a je 
zodpovědné za implementaci navržených změn.  

Implementační povinnosti nesou i další orgány státní správy na úseku vodního hospodářství. 
Jedná se zejména o vodoprávní úřady na úrovni krajských úřadů, obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů a újezdních úřadů vykonávající správu 
vodních toků.  

Inspekčními a monitorovacími orgány dohlížejícími na dodržování povinností jsou vodoprávní 
úřady (včetně ústředních vodoprávních úřadů) a také Česká inspekce životního prostředí. 

Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo životního prostředí, které vykonává vrchní 
státní dozor v oblasti ochrany před povodněmi. Jako období, které je vhodné pro přezkum 
účinnosti a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace, se doporučuje doba 3 let. 
Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění postačujícího objemu dat relevantních pro 
přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká k tomu, aby 
nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn. 

Konzultace a zdroje dat 

Návrh nové vyhlášky byl více než rok konzultován se zástupci podniku Povodí, dále zástupci 
MZe, VÚV TGM v.v.i. a zástupci předních společností zabývajících se hydraulickým 
modelováním, které je základním podkladem pro stanovení záplavových územ. Návrh 
vyhlášky byl probírán zejména v rámci pracovní podskupiny „Povodňová směrnice“, jejímž 
cílem je zajištění implementace směrnice 2007/60/ES. 

Konkrétně se jednalo o následující konzultace a podkladové materiály:  

1. Ing. Pavel Marták, odbor ochrany vod MŽP. 

2. Ing. Josef Reidinger, odbor ochrany vod MŽP. 

3. Mgr. Veronika Vytejčková, odbor legislativní MŽP. 

4. Ing. Marek Maťa, DHI a.s. 

5. Ing. Karel Drbal Ph.D., VÚV TGM, v.v.i. 

6. Mgr. Jaroslava Nietscheová, PVL s.p. 

7. Vyjádření MŽP. 2012. Vyjádření Ministerstva životního prostředí k termínu „pasivní zóna 
záplavového území“. Ing. Hana Randová, ředitelka odboru ochrany vod MŽP. Praha, 26. ledna 
2012, č. j. 7162/ENV/12. 

8. Stanovisko ombudsmana. 2013. Dopis zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitky 
Seitlové ve věci záplavových území. Přílohy – Závěrečné stanovisko. Brno, 21. března 2013, 
Sp. zn. 1524/2012/VOP/MPO, K č. j. 109252/ENV/13  

Seznam použitých zkratek 

AZZÚ Aktivní zóna záplavového území 

ZÚ Záplavové území 

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



  IV. 

OsVPR Oblast s významným povodňovým rizikem  

 

 

 

 

Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Marek Hekrle 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: marek.hekrle@mzp.cz 

tel: +420 267 122 018 
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