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Obecné principy – struktura plánů dle RSV 

NPP 

PDP 



 

 

 

Plány oblastí povodí (POP) / Plány dílčích povodí (PDP) 
 

• Současných osm plánů oblastí povodí je transformováno na deset plánů dílčích 

povodí. 
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Plány pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) 
 

 Od roku 2010 je významnou součástí plánování také implementace směrnice 

2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. 

 

 Tato směrnice zavádí postupy a formy vyhodnocování povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik pro vybraná území a zpracování plánů pro zvládání povodňových 

rizik v šestiletém cyklu shodném s plánovacím cyklem plánů povodí s tím, že jejich 

příprava a aktualizace bude řešena ve vzájemné součinnosti.  

PpZPR 

DOsVPR 
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Koordinace procesu 
 

 

 Komise pro plánování v oblasti vod na národní úrovni a komise pro dílčí 

povodí při jednotlivých správcích povodí.  

 

 Do Komise pro plánování v oblasti vod byla rovněž začleněna pracovní 

skupina pro implementaci povodňové směrnice 

 

 Metodická podpora – zpracovány „makety“ PDP a NPP 
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Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami 

 
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti 

povodí LABE/ODRY/DUNAJE na území České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti od 15. srpna 2013 po dobu 

6 měsíců (do 15. února 2014).  
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Zveřejnění map povodňového nebezpečí a map 

povodňových rizik 

Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik zveřejněny 

prostřednictvím Centrálního datového skladu (CDS) 

 

CDS.CHMI.CZ 



Zveřejnění návrhů NPP, PDP a PpZPR k připomínkám uživatelům vody 
a veřejnosti (podle § 25 VZ, pro SEA, pro návrh opatření obecné povahy) 

od 22.12.2014  

do 22.6.2015 

Vypořádání připomínek a úprava návrhů NPP, PDP a PpZPR do 31.7.2015 

Zpracování SEA pro NPP a PDP a PpZPR vč. projednání a vydání stanoviska 

SEA 
do 31.10.2015 

Projednání NPP a PpZPR ve vnitřním a mezirezortním připomínkovém řízení 

a předložení vládě ke schválení 
do 10.12.2015 

Vydání NPP opatřením obecné povahy (zajistí MZe) do 22.3.2015 

Vydání PpZPR opatřením obecné povahy (zajistí MŽP) do 22.3.2015 

Předložení, projednání a schválení PDP kraji do 30.6.2016 

Harmonogram zpracování, projednávání a schválení 

NPP, PpZPR a PDP 
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Informace na internetu MZe 



Informace na internetu MZe 

Dále na stránkách MŽP a správců povodí 
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Děkuji  za pozornost ! 
 

jakub.curda@mze.cz 

 

 

 

 

 


