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Diplomová práce se věnuje problematice organizace obnovovacích prací na území obce. 

Teoretická část práce vymezuje veřejnou správu a dále obec s rozšířenou působností v oblasti 

řešení mimořádných situací. Shrnuje formy pomoci, které lze využít při obnově území, ať už 

mezinárodní, státní nebo dobrovolné. Praktická část se věnuje současným stavem 

problematiky obnovy na území ORP v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. V závěru 

práce je popsána vytvořená metodika, kterou je možno využít v rámci orgánů samosprávy při 

postupu řešení obnovovacích prací. Samotná metodika je obsažena v příloze práce. 
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The thesis pursues the problematics of organizing the revitalisation works in a municipality 

area. The theoretical part delimits public administration and further the term of municipality 

with an extended authority in solving exceptional scenarios. It summarizes the forms of aid, 

whether being international, governmental or voluntary one, that can be utilized in the region 

revitalisation. The practical part focuses on the current state of the revitalisation problematics 

in the areas of municipalities with extended authority in the South Moravian and Moravia-

Silesian regions. At the end of the study, a methodology is formulated that can be utilized by 
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Úvod 

Každé společenství, žijící na určitém území je vystaveno působení mimořádných 

událostí. Současná legislativa i dokumentace se zabývá nejrůznějšími mimořádnými 

událostmi z hlediska jejich řešení. Máme k dispozici krizové plány, plány krizové 

připravenosti či havarijní plány, které usnadňují zvládnutí této situace. Při vzniku rozsáhlých 

mimořádných událostí pak situaci řeší orgány krizového řízení, které stanovují a přijímají 

opatření k jejich odstranění. Protože vznik mimořádných nebo krizových situací je nenadálý a 

často rychlý, má plánovací dokumentace sloužit především k efektivnějšímu postupu všech 

osob, které je zdolávají.  

Po ukončení záchranných a likvidačních prací přicházejí na řadu práce obnovovací, které 

již současná legislativa neupravuje. A přitom informovanost jak samotných obyvatel, tak 

především i samotné veřejné správy, je velmi důležitá pro úspěšné zvládnutí situace. Zejména 

starosta by měl znát ohrožení, která mohou nastat v jeho obci, zabezpečit informovanost 

obyvatel o možných rizicích a v neposlední řadě by měl také vědět, jak postupovat při obnově 

území. Právní předpisy v České republice ukládají starostovi povinnost připravenosti obce na 

mimořádné nebo krizové situace, ale již neupřesňují jakým způsobem. Právě na postup 

činností členů samosprávy se chci v mé práci zaměřit, a na základě zjištěných informací jim 

navrhnout základní metodickou pomůcku, která by pro ně byla návodem při organizování 

obnovovacích prací. Cílem práce je návrh metodického postupu pro starostu obce jak řídit 

obnovovací práce po mimořádné události velkého rozsahu, včetně popisu návrhu činností pro 

členy samosprávy. 
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Rešerše 

 Tato kapitola se zabývá publikacemi a právními předpisy, které řeší problematiku 

obnovy území.  

Knižní publikace 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou 

pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury. Praha: CITYPLAN, 

spol. s. r. o., 2006. 44 s. ISBN: 80-239-8285-0 

 Publikace v úvodu charakterizuje účel, předmět a cíle metodické příručky. Zabývá se 

obnovou v rámci kritické infrastruktury, zohledňuje plán prevence ztrát při obnově i plán 

kontinuity kritické infrastruktury. Na závěr je doplnění pro veřejnou správu, poznatky z praxe 

a vzájemná spolupráce veřejné správy s dalšími resorty a veřejností. [7] 

 

ULIČNÁ, Vladimíra. Analýza financování prevence a obnovy území postižených živelní 

pohromou. Brno, 2008. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko – správní 

fakulta. Vedoucí práce Eduard Bakoš.  

 V diplomové práci je vymezen pojem živelní pohroma, povodeň a následné provedení 

analýzy veřejných výdajů na odstranění povodňových škod a prevenci. Cílem práce je 

vyhodnocení efektivnosti vynaložených veřejných výdajů. [10] 

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích 

postižených živelní nebo jinou pohromou. Ostrava: sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2007. 1. vydání. 251 s. ISBN: 978-80-86634-98-2  

 Kniha popisuje živelní a jiné pohromy, které mohou nastat v České republice a soubor 

opatření pro prevenci, zmírnění a odstranění dopadů těchto pohrom. Obsahuje dvanáct 

provázaných metodik, které mají sloužit veřejné správě jako nástroj pro rozhodování. [6] 

Rokovanie vlády Slovenskej republiky. Návrh systému odškodňovania pri mimoriadnych  

situáciách. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2010. [32] 

 Tento návrh na vládní usnesení se zabývá průběžným hrazením výdajů na záchranné a 

zabezpečovací práce a vymezuje finanční prostředky na ochranu před povodněmi. Dále se 

zabývá náhradou ztrát, které byly způsobeny nepříznivými povětrnostními událostmi a 

příspěvkem na odškodnění majetku fyzických a právnických osob v důsledku živelní 

pohromy. Zmiňuje i pomoc z fondu Evropské Unie, sociální podporu postiženým občanům, 



  
3 

pomoc na úrovni regionální a místná samosprávy a řešení náhrad a odškodnění v sousedních 

zemích.  

 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území a změna zákona o 

pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 Tento právní předpis stanoví zásady pro poskytování finanční pomoci při obnově 

území postiženého živelní nebo jinou pohromou. Charakterizuje také postup, který poskytnutí 

státní pomoci předchází. [44] 
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1 Působnost veřejné správy při řešení mimořádných událostí 

Veřejná správa je správcem území a má tedy odpovědnost za prevenci vzniku 

mimořádných událostí, zmírnění jejich dopadů a za následnou obnovu majetku v postiženém 

území. [7] Mimořádné události způsobí, že dojde k ohrožení nebo narušení spolehlivosti 

různých funkcí v systému nebo na území. Pokud tyto již nejde zvládnout běžnými dostupnými 

prostředky, je zpravidla vyhlašován jeden z krizových stavů. Na odstranění příčin, následků a 

zajištění bezpečnosti obyvatelstva při vzniku těchto situací se podílejí jak složky záchranného 

integrovaného systému, tak i veřejná správa.  

1.1 Bezpečnostní prostředí České republiky 

Bezpečnost je stav, kdy jsou na co nejnižší míru omezeny hrozby pro objekt a jeho 

zájmy a tento je ke stávajícím nebo potenciálním hrozbám efektivně vybaven. Základní 

povinností státu je podle [40] zajištění svrchovanosti a územní celistvosti státu, ochrana 

demokratických základů České republiky (dále „ČR“) a ochrana životů, zdraví a majetkových 

hodnot. Plnění těchto povinností zajišťuje bezpečnostní systém státu. Tvoří jej systém orgánů 

veřejné správy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a 

služeb a havarijních a jiných služeb, právnických osob (dále „PO“) a fyzických osob (dále 

„FO“). Činnosti a vazby mezi těmito subjekty vedou k zabezpečení koordinovaného postupu 

při zajišťování bezpečnosti státu (prostřednictvím bezpečnostního systému státu) a jeho 

obyvatelstva. Zajišťování bezpečnosti státu probíhá ve třech základních oblastech - vnitřní 

bezpečnost a ochrana obyvatelstva, oblast zahraniční politiky a obranné politiky.  

Bezpečnost ČR zajišťují: 

 ozbrojené síly 

 ozbrojené bezpečnostní sbory 

 záchranné sbory 

 havarijní služby. 

Na zajišťování bezpečnosti ČR se dále podílejí: 

 státní orgány 

 orgány územních samosprávných celků 

 právnické osoby 

 fyzické osoby. 

Cílem je zajišťování bezpečnosti ČR, ochraňování a prosazování životních 

(demokracie, svoboda občanů, suverenita a územní celistvost, základní podmínky pro život 

občanů ČR), strategických (zvyšování obranyschopnosti ČR, účast v mezinárodních 
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operacích, posilování bezpečnosti) i dalších významných zájmů ČR (funkčnost veřejné 

správy, podpora záchranným a bezpečnostním složkám). Jednotlivé prvky vytvářejí 

hierarchickou strukturu, v níž jsou vymezeny vzájemné vztahy a působnosti při zajišťování 

bezpečnosti ČR na všech úrovních. Takto sestavená struktura umožňuje rychlý přechod z 

běžného do krizového stavu, což současně vytváří předpoklad pro úspěšné a organizované 

zvládnutí počáteční etapy řešení krizové situace. [3] 

1.2 Krizový management ve veřejné správě 

Management lze definovat jako proces, ve kterém se provádí koordinace činnosti 

jednotlivcem nebo skupinou osob s využitím různých metod k dosahování cílů a zvládání 

specifických činností a funkcí. V této práci ho lze chápat jako souhrn opatření ke zvládnutí 

mimořádné události, která může přerůst v krizovou situaci. Krizová situace (dále „KS“) je 

mimořádná událost, při níž je vyhlášen jeden z krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav 

nebo stav ohrožení státu). Jedná se o soubor metod a vazeb uplatňovaný v propojeném 

systému orgánů veřejné správy, PO a FO. Cílem těchto opatření je minimalizace (případně 

zamezení) možnosti vzniku KS a doba jejího trvání, snižování rozsahu škod, odstraňování 

následků a obnova systému do běžného stavu. Krizový management je tedy komplex 

preventivních opatření a úkolů, které vedou k eliminaci vzniku mimořádných událostí (dále 

„MU“) a proces k jejich úspěšnému zvládnutí a obnovy do původního stavu. Vychází 

z platných právních předpisů ČR, Národní obranné strategie ČR, poznatků z minulosti a 

prognostiky budoucnosti. [3]  

Veřejnou správu rozdělujeme na státní správu a samosprávu. Státní správu představují 

činnosti, které realizují především státní orgány. Samospráva je způsob řízení určitého celku, 

kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním 

způsobem. Dále ji dělíme na územní a zájmovou. Veřejná správa je jedním z odvětví kritické 

infrastruktury. I orgány krizového řízení mají ve veřejné správě svou působnost a úkoly. 

Dokumentují přehled zdrojů rizik, zabezpečují analýzu ohrožení, kontrolují, organizují a 

realizují činnosti prováděné v souvislosti s předcházením a řešením KS.  

Mezi orgány krizového řízení patří: [49] 

a) Vláda České republiky a její orgány bezpečnostní rady státu a Ústřední krizový štáb. 

Je hlavním výkonným orgánem bezpečnostního systému, který uskutečňuje 

bezpečnostní politiku. Je odpovědná za řízení a funkčnost celého bezpečnostního 

systému, vyhlašuje nouzový stav a za stanovených podmínek rozhoduje o vyslání 

ozbrojených sil mimo ČR a pobytu vojsk na našem území. 
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b) Ministerstva a ústřední správní úřady jsou výkonné orgány státní moci, které se 

podílejí na zajištění bezpečnosti a krizové připravenosti. Úkoly ministerstvech a 

ostatních správních úřadů vycházejí z platné legislativy. 

c) Česká národní banka zpracovává krizový plán a zřizuje svůj krizový štáb. 

d) Orgány kraje a další orgány s působností na území kraje v čele s hejtmanem kraje a 

jeho příslušnými orgány bezpečnostní rady a krizového štábu. 

e) Orgány obce s rozšířenou působností (dále „ORP“) v čele se starostou ORP a jeho 

příslušnými orgány bezpečnostní rady a krizového štábu 

f) Orgány obce 

Oblast krizového plánování a řízení dosáhla na významu zejména po přijetí řady 

souvisejících zákonů, které nabyly účinnosti roce 2001. Hlavním vodítkem je tzv. krizový 

zákon, který stanoví práva a povinnosti organizačních jednotek státu, orgánů územních 

samosprávných celků, fyzických osob a právnických osob při přípravě na krizové situace, 

které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením a při jejich řešení. 

1.3 Financování krizového řízení ve veřejné správě 

V této části práce budou charakterizovány finanční zdroje využitelné k řešení MU a 

KS. S objemem těchto finančních prostředků předcházíme a čelíme MU, včetně zmírňování 

jejich následků. Jedná se o programy zahrnující strukturu veřejné správy, promítající se 

v kapitolách státního rozpočtu, v rozpočtech krajů a obcí a státních fondů.  

Základním nástrojem financování krizového řízení na jednotlivých úrovních veřejné 

správy jsou veřejné rozpočty. Soustavu veřejných rozpočtů tvoří státní rozpočet, rozpočet 

územních samosprávných celků, do rozpočtové struktury České republiky patří státní fondy, 

případně fondy krajů a obcí. Fondy jsou typické tím, že se u nich uplatňuje účelová vazba 

mezi druhem příjmů a výdaji. Možnost využití příslušných peněžních prostředků je omezena 

na financování předem stanovených potřeb (např. státní fond rozvoje bydlení). V případě MU 

a KS jsou využitelné všechny rozpočty, včetně rozpočtů některých fondů. Ministerstvo financí 

vyčlení objem finančních prostředků potřebných k zajištění přípravy na KS a po projednání 

s Ministerstvem vnitra navrhuje v kapitole Všeobecná pokladní správa účelovou finanční 

rezervu na předcházení, řešení a odstraňování následků KS. Také vláda je povinna podle 

rozpočtových pravidel vytvořit vládní rozpočtovou rezervu, ve výši nejméně 0,3% výdajů 

státního rozpočtu na daný rok. Ta může být využita rovněž na problematiku MU a KS. [8] 
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1.3.1 Právní předpisy důležité pro financování krizových stavů a obnovu území 

Kromě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 

pozdějších předpisů hrají významnou roli i další zákony. [8] 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů – řeší finanční 

zabezpečení krizových opatření a použití finančních rezerv na řešení KS z kapitoly 

Všeobecná pokladní správa. Mimo jiné vymezuje, že vláda může za krizových stavů 

zajistit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení. Také popisuje 

náhrady za užívání vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků, pracovní 

povinnosti nebo výpomoci. Jsou zde zahrnuty i nároky na náhradu za škodu 

způsobenou při činnosti orgánů provádějící krizová opatření a způsob poskytování 

státní podpory při havárii nebo živelní pohromě. 

 Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv ve znění 

pozdějších předpisů – definuje Správu státních hmotných rezerv jako hlavní nástroj 

zabezpečení financování hospodářských opatření pro krizové stavy. Zajišťuje 

financování, obměnu, půjčku, uvolnění, prodej, skladování a kontrolu státních 

hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů i jejich pořizování. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších 

předpisů – vymezuje finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému (dále 

„IZS“), včetně rozpočtové rezervy, v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní 

správa. Je zde zpracována také problematika ochrany obyvatelstva a jejího 

financování.  

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů – popisuje systém 

úhrad nákladů na záchranné práce a majetkové újmy při povodních 

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území ve znění pozdějších předpisů 

– klíčový předpis pro obnovu postižené oblasti. Stanoví zásady pro poskytování státní 

finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a 

předcházející postup pro poskytnutí státní pomoci. Pokud byl vyhlášen krizový stav a 

došlo vlivem MU k narušení základních funkcí území, může stát poskytnout krajům, 

obcím, PO a FO státní pomoc na obnovu majetku, který slouží pro zabezpečení 

základních funkcí v území (dopravní infrastruktura, veřejné telekomunikace, 

zásobování energiemi, zdravotnické a školské služby aj.). Státní pomoc bude 

poskytnuta jen osobám, které doloží stanoveným způsobem, že nejsou schopny 
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obnovit majetek vlastními prostředky. Tu lze poskytnout až do výše nákladů na nový 

majetek, pouze jednorázově na základě podané žádosti, podle rozhodnutí konkrétního 

ministerstva uvedeného ve strategii obnovy území.  

1.3.2 Rozpočty územních samosprávných celků 

Finanční hospodaření územních samosprávných celků popisuje mimo jiné zákon č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon upravuje obsah a funkce rozpočtů obcí a krajů a stanovuje pravidla hospodaření 

s financemi, a to i dobrovolných svazků obcí. Vymezuje také zřizování nebo zakládání 

právnických osob územních samosprávných celků. Rozlišujeme dvojí působnost -

 samostatnou působností obcí a krajů se realizuje Ústavou podložené právo na samosprávu 

(např. vydávání obecně-závazných vyhlášek). Do přenesené působnosti patří úkoly, které 

obec nebo kraj plní pro stát a podílí se tak na některých úkolech státní správy ve svém 

správním obvodu. Tento typ působnosti je diferencován podle rozhodnutí státu, to souvisí i 

s objemem finančních prostředků, které obdrží do svého rozpočtu. Stát tímto způsobem hradí 

náklady, které jim výkonem svěřené agendy vznikají. Týká se to především obcí s rozšířenou 

působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. Územním samosprávným celkům jsou 

poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Do rozpočtů obcí se poskytují přímo nebo 

prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží. Celkové financování je závislé na velikosti obce 

či kraje, počtu obyvatel, charakteru místní regionální ekonomiky a dalších faktorech.  

V rámci svého rozpočtu se obce a kraje podílejí na financování MU a KS, 

zprostředkovávají finanční pomoc ze zdrojů státního rozpočtu a poskytují dary či příspěvky 

na sociální a humanitární účely. Obcím, PO a FO, které se z důvodu havárie nebo živelní 

pohromy dostaly do obtížných poměrů, lze poskytnout státní podporu. Ta může být 

realizována například ve formě jednorázových peněžitých dávek FO, které vyplácejí pověřené 

obecní úřady z neinvestiční účelové dotace na sociální dávky. Nebo jinou mimořádnou 

finanční pomocí PO, FO a obcím. [8] 
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2 Působnost obce s rozšířenou působností při řešení mimořádných 

událostí 

Obce s rozšířenou působností vznikly v návaznosti na zrušení okresních úřadů a mají 

vedle standardního postavení obce některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní 

správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí. Hlavním smyslem ORP je výkon veřejné 

správy v rámci přenesené působnosti, kterou vykonávaly okresní úřady a která nepřešla na 

jiné správní úřady. Dále se v rámci krizového řízení objevuje pojem určené obce, které podle 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, určí Hasičský záchranný sbor (dále „HZS“) kraje, 

které mají povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje.  

2.1 Obecní úřad  

Obecní úřad ORP se podílí na provádění záchranných a likvidačních prací při MU a na 

ochraně obyvatelstva, současně zajišťuje připravenost obce na mimořádné události ve svém 

správním obvodu. Úkoly obecního úřadu ORP na úseku prevence a likvidace MU plní HZS 

kraje. Vznikla tak situace, kdy úkoly stanovené zákonem přenesené na obec, která je za jejich 

plnění odpovědná uložil zákonodárce k výkonu orgán (tedy HZS kraje), aniž by přenesení této 

působnosti na obec zrušil. Jednotlivé úkoly obecního úřadu ORP při přípravě a řešení MU 

vymezuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů. [3] 

V rámci zajištění připravenosti správního obvodu ORP na řešení KS zřizuje obecní 

úřad ORP pracoviště krizového řízení. Toto pak spolupracuje s HZS kraje při zpracování 

krizového plánu kraje nebo ORP a plní stanovené úkoly. Další úkoly podrobně popisuje 

související zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon). [49] 

Přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy (dále „HOPKS“) upravuje zákon č. 

241/2000 Sb., o HOPKS a o změně některých zákonů. Jak v případě ORP, tak i určených 

obcí, připravují a vyhlašují jejich obecní úřady v systému HOPKS konkrétní regulační 

opatření a dále plní úkoly, které jim k zajištění nezbytných dodávek stanoví krajský úřad. 

Obecní úřad ORP pak zpracovává plán nezbytných dodávek ORP. V okruhu své působnosti 

kontrolují přípravu a účinnost HOPKS, která probíhá jak před vyhlášením, tak i po vyhlášení, 

a to především v plnění regulačních opatření. [50] 
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2.2 Starosta 

Starosta ORP vykonává specifické úkoly v případě prevence a likvidace MU. Podle 

krizového zákona zajišťuje připravenost na řešení KS správního obvodu ORP. Mimo jiné 

zřizuje bezpečnostní radu, která je jeho poradním orgánem v době mimo řešení KS. Ta 

projednává například přehled možných zdrojů rizik, finanční zabezpečení ORP, krizový plán 

aj. Jednotlivé úkoly starosty ORP dále vymezuje krizový zákon. Při vzniku MU ve správním 

obvodu obecního úřadu ORP může být tento požádán velitelem zásahu o koordinaci 

záchranných a likvidačních prací. Koordinovat tyto práce je starosta povinen pouze tehdy, je-

li o to požádán velitelem zásahu. Ze své vlastní iniciativy nesmí přímo do koordinace prací 

zasahovat, pokud ji provádí právě velitel zásahu, hejtman kraje nebo Ministerstvo vnitra. Pro 

tuto koordinaci využívá svůj krizový štáb, který slouží jako pracovní orgán starosty ORP při 

řešení MU a KS. Krizový štáb (dále „KŠ“) je složen z bezpečnostní rady ORP a stálé pracovní 

skupiny, která pracuje nepřetržitě. Toto pracoviště projednává možnosti řešení situace a 

navrhuje opatření starostovi ORP. Jeho svolání probíhá až při řešení rozsáhlých MU. Jelikož 

jsou záchranné a likvidační práce časově omezené a svolání všech pracovníků z KŠ a zahájení 

práce trvá také určitou dobu, bylo by zbytečné tuto možnost využívat při řešení menších MU. 

KŠ bývá nastaven a připravován pro řešení krizových situací univerzálně pro všechny možné 

potřebné úkony ve prospěch obyvatelstva a veřejné správy. Směrnice o KŠ pak dává možnost, 

aby byla svolána jen ta část KŠ, která je nezbytně nutná pro daný typ mimořádné události (je 

zbytečné povolávat veterináře a hygieniky k řešení sesuvu půdy). [49, 3] 

 Další povinností starosty ORP je schvalování vnějších havarijních plánů, pokud zóna 

havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu ORP. Při řešení MU 

vychází z havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu a spolupracuje s HZS kraje. 

Starosta ORP má oprávnění pro účely záchranných a likvidačních prací vyžadovat od osob či 

jiných subjektů pomoc podle příslušného poplachového plánu prostřednictvím krajského 

operačního a informačního střediska (dále „KOPIS“). Jedná se především o poskytnutí sil a 

věcných prostředků. KOPIS slouží také k udržení spojení mezi místem zásahu, krizovým 

štábem kraje nebo ostatních krizových štábů obcí postižených MU a generálním ředitelstvím 

HZS ČR. [3]  

 Grafické znázornění provázanosti veřejné správy a krizového řízení je zobrazeno na 

Obrázku 1. 
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Obrázek 1: Propojenost veřejné správy a krizového řízení [5, upraveno autorem] 
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2.3 Krizový plán  

Krizové plánování je součástí příprav na řešení KS. Zabývá se tedy situacemi, které 

mohou přerůst v krizové stavy. Jeho cílem je zajistit připravenost k omezení možnosti vzniku 

KS a jejich důsledků, nezbytných sil a prostředků a tvorbu zdrojů potřebných pro jejich 

řešení. Výstupem krizového plánování je u orgánů krizového řízení a dalších státních orgánů 

krizový plán. Krizový plán ORP zpracovává HZS kraje, který ho předloží k projednání 

v příslušné bezpečnostní radě. Řeší se zaměření a rozsah krizového plánu, určení osoby 

odpovědné za koordinaci jeho zpracování, návrh rozdělení odpovědnosti za zpracování 

podkladů pro dílčí části krizového plánu a harmonogram jeho zpracování. Dále stanoví rozsah 

spolupráce s dalšími subjekty, které se na zpracování krizového plánu podílejí, termín 

projednání krizového plánu v příslušné bezpečnostní radě ORP a pravidla manipulace s 

krizovým plánem. [9] 

 

Dělení krizového plánu ORP: 

a) Základní část – obsahuje charakteristiku organizace krizového řízení, přehled 

možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a přehled PO a podnikající FO, které 

zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu. Po novelizaci krizového 

zákona zde přibyl i přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické 

infrastruktury. 

b) Operativní část – zahrnuje přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich 

provedení, plán nezbytných dodávek zpracovaný podle [50] a způsob plnění 

regulačních opatření. Samozřejmostí je i přehled spojení na subjekty podílející se na 

připravenosti na KS a jejich řešení, rozpracování typových plánů (postupy pro řešení 

konkrétních druhů hrozících KS vyplývající z analýzy). 

c) Pomocná část – vede přehled právních předpisů využitelných při přípravě na KS a 

jejich řešení, zásady manipulace s krizovým plánem, geografické podklady a možné 

další související dokumenty.  

2.4 Územní plánování 

K urychlení obnovy území postiženého živelní nebo jinou pohromou (závažnou 

havárií) se v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), vztahují následující ustanovení: 
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 na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií se vydává územní 

opatření o asanaci území, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro odstranění dopadů 

pohromy a pro další využití území; 

 územní opatření o asanaci území vydává v přenesené působnosti rada obce; 

 dnem nabytí účinnosti územního opatření o asanaci území pozbývá v dotčeném území 

účinnosti vydaná územně plánovací dokumentace do doby vydání její změny nebo 

vydání nové územně plánovací dokumentace; 

 další mimořádné postupy – např. opatření na stavbách a pozemcích, terénní úpravy, 

aj., které předcházejí škodám z hrozící MU a zmenšují tak riziko ohrožení života, 

zdraví nebo dalších následků. Mohou být učiněna bez předchozího rozhodnutí podle 

stavebního zákona, ale musí to být neprodleně oznámeno stavebnímu úřadu.  

Úkolem územního plánování je mimo jiné zjišťovat a posuzovat stav nebo potřebu 

změn v území, vytvářet podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj 

sídelní struktury a pro kvalitní bydlení nebo vytvářet na území podmínky pro zajištění civilní 

ochrany. Územní plánování je činnost, v jejímž rámci je nutno sladit zájmy samosprávy na 

rozvoji obce či kraje s dotčenými orgány a zájmy jednotlivých vlastníků nemovitostí. Jedná se 

například o ochranu obyvatelstva, přijatelnou formu společenského a hospodářského života, 

ochranu kritické infrastruktury nebo bezpečnostní výzkum. Cílem tohoto plánování je 

vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyrovnaném 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a který zároveň uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro 

udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového 

uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území. [47] 

Cílem územního plánování je vytvořit územní plán, který stanoví základní koncepci 

rozvoje daného území, ochrany jeho hodnot, urbanistického uspořádání a uspořádání krajiny 

nebo koncepci veřejné infrastruktury. Mezi orgány územního plánování patří i obecní úřad 

ORP, který zpracovává územní plán a regulační plán pro dané území, pořizuje územně 

plánovací podklady a vymezí zastavěné území. Dozor ve věcech územního plánování provádí 

Ministerstvo pro místní rozvoj. V postiženém území je nutné stanovit podmínky pro 

odstranění následků po MU nebo KS a pro další využití území. [47] 
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3 Obnova území 

Pokud nejde MU zabránit, je nutné zmírnit její dopad na obyvatelstvo a území a poté 

postiženou oblast obnovit. Obnova je konečná fáze zvládnutí MU nebo KS a dala by se 

charakterizovat jako soubor opatření (technická, právní, organizační) nutných k zajištění 

stability území a zahájení jeho dalšího rozvoje. Jedná se o dlouhý časový úsek, kdy se 

zasažená společnost přizpůsobuje a postupně vrací k běžnému způsobu života. Cílem je 

obnovení fyzické stránky území a způsobu života společnosti minimálně na stejnou úroveň, 

která existovala před MU, KS. [9] Je vhodné stanovit hranici postiženého území a poté nutně 

stanovit priority obnovovacích prací v území. Např. obnova majetku, bytového fondu, 

zdravotnických a školských zařízení, zásobování, infrastruktury nebo telekomunikačních 

služeb. V rámci dalšího vývoje území je nezbytné obnovu provádět tak, aby byla snížena 

zranitelnost a zvýšena odolnost dané oblasti. A v budoucnu by tak při téže MU, která zasáhne 

území stejnou silou, mohly být eliminovány její dopady.  

3.1 Zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, 

likvidačních a obnovovacích prací 

Ochrannou před MU se rozumí výkon činností, které zabrání vzniku MU. Ke 

stanovení ochranných opatření je nezbytná analýza rizik v daném území. Pokud již nelze MU 

zabránit, je důležité zmírnit její dopad na území (zodolnění území, akceschopnost pro odezvu, 

vytváření podmínek pro obnovu) a následně postižené území obnovit. Připravenost území na 

MU je možno zesilovat sledováním vývojových trendů ze statistik MU, cvičeními nebo 

kontrolní činností. Protože vypořádání se s MU není mnohdy jednoduché, vydalo 

Ministerstvo vnitra metodickou pomůcku č. j.: PO – 1590/IZS – 2003, kterou se doporučují 

zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a 

obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků 

mimořádných událostí. Kromě nadefinování pojmů obsahuje pomůcka i časové rozlišení 

jednotlivých druhů prací a možnosti, z jakých zdrojů lze hradit náklady na jednotlivé práce.  

Podle [17] jsou zásady následující.                                                                                                  

Preventivní práce 

Preventivní práce probíhají před okamžikem vzniku MU nebo před momentem 

oznámení tísňové informace o jejím neodvratném přiblížení se. Oznámení probíhá formou 

hromadných sdělovacích prostředků nebo jednotného systému varování a vyrozumění. Jsou to 

opatření nejrůznějšího charakteru (např. materiální, vzdělávací), která mají za cíl předejít 

možnosti vzniku nebo snížení pravděpodobnosti vzniku MU. Přispívají také ke snížení 
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škodlivého působení MU, pokud tato situace nastane. Preventivní práce provádějí PO, 

podnikající FO a FO ve svém vlastním zájmu nebo podle zvláštních právních předpisů 

povinně. Na základě povinnosti tyto práce provádějí také orgány veřejné správy v rámci 

prostředků ze svých ročních rozpočtů nebo veřejných zdrojů (např. státní fond dopravní 

infrastruktury). 

Záchranné práce 

Záchranné práce je nutné provést při zásahu složek integrovaného záchranného 

systému po vzniku MU nebo po oznámení o blížící se MU, a to v místech předpokládaného 

působení nebo nasazení složek IZS. Tyto činnosti se provádí nejpozději a neodkladně 

v okamžiku, kdy je to možné s ohledem na zdraví zasahujících osob. Stejně tak lze za 

záchranné práce považovat činnosti, které vytvářejí patřičné bezpečnostní podmínky pro 

zasahující složky. Bezprostřednost těchto prací je limitována systémem plošného pokrytí 

jednotkami požární ochrany (dále „JPO“) a zdravotnickou záchrannou službou, který 

stanovuje maximální dojezdové časy, kapacitní možnosti a možné další posilování jednotek a 

osádek. Záchranné práce mají přednost před pracemi likvidačními a obnovovacími. 

Nejdůležitější je záchrana života a zdraví osob. V případě ochrany zvířat, majetku nebo 

životního prostředí určuje prioritu prací velitel zásahu. Tyto práce jsou bezúplatné, hradí jej 

IZS ze svých rozpočtových prostředků.  

Likvidační práce 

Práce k odstranění následků způsobených MU, tedy dopadů na zdraví osob, zvířat, 

majetku a životního prostředí, nazýváme likvidačními. Provádí se bezodkladně, aby mohly 

zasahující složky ukončit zásah a opustit místo zásahu a toto místo předat k obnovovacím 

pracím nebo k dalšímu užívání. Může dojít k situaci, kdy likvidační práce jsou považovány za 

obnovovací, a to pokud jsou na základě rozhodnutí velitele zásahu provedeny v rámci zásahu 

složkami IZS. Velitel zásahu rozhoduje o okamžiku ukončení záchranných a zahájení 

likvidačních prací nebo o jejich souběhu. Orientačně lze přechod mezi těmito činnostmi 

vymezit stavy, kdy jsou odvrácena bezprostřední rizika vzniklá MU, je poskytnuta odborná 

lékařská a veterinární pomoc a jsou odstraněny příčiny vzniku MU. Dle nutnosti provádí 

likvidační práce složky IZS, PO, podnikající FO nebo FO vyzvané k poskytnutí osobní nebo 

věcné pomoci nebo ty, které jsou vlastníkem, správcem či uživatelem poškozeného objektu 

nebo pozemku (poškozená osoba). Na základě smluvního vztahu s poškozenou osobou je 

může provádět i PO nebo podnikající FO, pokud ji je možné povolat. Likvidační práce 

zanikají ukončením zásahu složek IZS, přičemž časový údaj je zaznamenán ve zprávě o 

zásahu. O ukončení zásahu rozhodne velitel zásahu, pokud jsou provedeny všechny likvidační 
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práce a další činnosti mají charakter obnovovacích prací. Není-li MU způsobena havárií, hradí 

likvidační práce složky IZS ze svých rozpočtových prostředků. Poškozená osoba nemá nárok 

na úhradu těchto činností ze strany orgánů veřejné správy nebo IZS. Hradí je z vlastních 

zdrojů prostřednictvím svých zaměstnanců, osobně nebo jiných sjednaných subjektů. Pokud 

je havárie původcem MU, může obec, kraj nebo základní složky IZS žádat úhradu nákladů, 

likvidačních prací.  

Mezi záchranné a likvidační práce patří například opatření k varování osob na 

postiženém území, dekontaminace, zamezení dalších škod, péče o postižené, dokumentace 

situace v postiženém území nebo provizorní opravy důležité infrastruktury.  

Obnovovací práce 

Obnovovací práce nemají charakter záchranných nebo likvidačních prací a zároveň 

neodstraňují riziko ohrožení. Jsou to především činnosti směřující k přijatelné obnově 

materiálních hodnot, společenského života a životního prostředí. Jejich zahájení je přípustné 

nejdříve po ukončení zásahu složek IZS, pokud velitel zásahu nepřipustí jejich souběh 

s likvidačními, výjimečně se záchrannými pracemi. Obnovovací činnosti provádějí orgány 

veřejné správy v rámci své působnosti a vyčleňují pro to prostředky ve svých ročních 

rozpočtech. PO, podnikající FO a FO tyto práce hradí ze svých vlastních zdrojů. Pokud byla 

situace nezvladatelná dostupnými prostředky a došlo k vyhlášení některého z krizových stavů, 

na úhradě nákladů za tyto činnosti se může podílet stát, na základě strategie obnovy území
1
. 

Obnovovací práce mohou výjimečně provádět základní složky IZS, pokud je sjednaná 

náhrada nákladů od příslušného orgánu veřejné správy (nebo v rámci výcviku) nebo od 

příslušné PO, podnikající FO či FO.  Obnovou území jsou opatření k rekonstrukci nebo 

pořízení nového majetku pro zajištění základních funkcí na postiženém území, např. dopravní 

obslužnost, zásobování potravinami, vodou, elektrickou energií, plynem, potravinami, léky, 

zajištění bydlení, veřejných telekomunikačních a poštovních služeb, zdravotních, sociálních, 

školních služeb, odvádění odpadních vod nebo likvidace komunálního odpadu.  

Typické úkoly a opatření prováděné orgány veřejné správy v případě obnovovacích 

prací [17].  

 Stavebně - technická opatření - demolice, odstranění sněhových převisů k zamezení 

ohrožení osob, vysoušení staveb 

 Technické práce a opatření - obnovení funkčnosti inženýrských sítí, revize hrází 

                                                 
1
 zákon č. 12/2002 Sb., zákon o státní pomoci při obnově území 
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 Opatření rekultivačního charakteru - odtěžení kontaminované zeminy, odstranění 

naplavenin 

 Dopravní opatření – obnova průjezdnosti komunikací 

 Opatření k ochraně veřejného zdraví – desinfekce objektů, vodních zdrojů 

 Humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu – zajištění stravy, ubytování, 

organizace veřejných sbírek 

 Práce prováděné JPO v souladu se zákonem – zajištění vstupů po násilném otevření 

 Další činnosti vedoucí k obnovení původního stavu před MU nebo KS do 

akceptovatelného stavu 

Krátkodobá opatření obnovy  

Spočívají v úsilí obnovit nejzákladnější služby veřejnosti, zabývají se okamžitou potřebou 

zasaženého obyvatelstva. Zahrnují činnosti prováděné za účelem základních oprav, výstavby 

a obnovy po MU nebo KS (odklizení trosek, řezání a odstraňování padlých stromů) a obnovu 

základních služeb (dodávka elektrické energie a plynu, obnovení dopravní infrastruktury 

apod.) [9] 

Dlouhodobá opatření obnovy  

Lze je popsat jako návrat k normálním podmínkám nebo ke způsobu života, který existoval 

před KS. Představuje přípravu na rekonstrukce, zahrnují demolice, opětné využití pozemků, 

poskytnutí finanční podpory a pojistné náhrady, dlouhodobou lékařskou péči a poradenství.  

Rychlost obnovovacích prací je závislá na připravenosti a spolupráci dotčených subjektů, síle 

a rozsahu MU nebo KS a disponibilitě finančních prostředků, materiálu a pracovních sil. [9] 

 

 Do řízení obnovy se kromě orgánů státní správy a samosprávy může zapojit i 

veřejnost, kdy občané v rámci dobrovolné pomoci mohou provést svépomocí provizorní 

opravy. Stejně tak lze uzavřít dohody o provedení práce, které budou proplaceny z rozpočtu 

územního celku. Při vedení obnovy je nezbytné provádět odstraňování trosek, inspekce 

bezpečnosti budov a obnovu veřejných a zdravotnických zařízení. Při jejím plánování je nutné 

brát v úvahu analýzu postiženého území, povolení staveb, využití pozemků, regulaci 

výstavby, nebo plán rozvoje. Orgány ORP obstarávají sepsání škod, které byly způsobeny 

vznikem MU, podílejí se na jejich odstraňování, shromažďují materiály na vyhodnocení a 

zpracovávají souhrnnou zprávu o MU. Například souhrnná zpráva o povodni obsahuje každou 

záplavu, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly 

prováděny zabezpečovací a záchranné práce. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán 
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ORP nebo jím pověřená osoba. Provádí se vyhodnocení, které obsahuje rozbor příčin povodně 

a jejího průběhu, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný 

odhad výše škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva se poskytuje 

do 3 měsíců od konce povodně příslušnému orgánu kraje a správci povodí. V případě nutnosti 

rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán ORP doplňkové vyhodnocení 

do 6 měsíců od ukončení povodně. Při zjišťování výše škod se vychází z podkladů, které byly 

získány při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a s 

odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně se soudními znalci. Obnovovací práce se 

odvíjí od typu MU, která oblast zasáhla. Ovšem dalo by se shrnout, že pro postižené území je 

důležité zajištění obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovení 

telefonického spojení. V případě povodní, kdy by došlo k zasažení elektrického vedení 

(plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. V 

odůvodněných případech se provádí sanační a hygienická opatření (např. deratizace 

a dezinfekce), přičemž lze využít spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. Zjišťuje se i 

posudek o nezávadnosti zdrojů pitné vody, případně chemické rozbory. Postupně se provádí 

revitalizace celého zasaženého území. Poškozeným občanům se poskytuje nezbytná 

materiální a finanční pomoc. [29]  

3.2 Postup obnovy 

V České republice prozatím neexistuje právní předpis či metodika, která by 

upravovala nebo nařizovala zpracování plánu obnovy. Přitom je jeho existence velmi důležitá. 

Tento plán zajišťuje, že obnova v postižené oblasti bude po každé MU koordinovaná. Aby 

byla zachována jeho účelnost a funkčnost, je důležitá včasná příprava, tedy zpracování ještě 

před vznikem MU a ne provizorní plán v průběhu řešení vzniklé živelní nebo jiné pohromy. 

Aby se zmírnily dopady MU a zamezilo se dalším ztrátám, je nutné sestavit tým pro obnovu 

postiženého území a nadefinovat odpovědnosti a úkoly jeho členům. Sestavení informací o 

postupech obnovy a jejich poskytnutí patřičným pracovníkům, veřejné správě nebo občanům, 

zamezí unáhleným krokům, které by obnovu dané oblasti zpozdily.  Nejdříve by se měla 

plánovat obnova majetku, který slouží k zabezpečení základních funkcí na postiženém území 

(např. i náhradní lokality pro jejich provoz). S tím souvisí i odhad nákladů na obnovu tohoto 

majetku v postižené oblasti. Příprava na obnovu probíhá na všech úrovních veřejné správy. 

Jejich úloha při zpracování a v případě obnovy je nepostradatelná. Plán by měl zahrnovat i 

problémy obyvatel z hlediska poskytnutí zdravotnických a psychologických služeb a obnovu 

podnikatelských činností, které zabezpečují zaměstnanost v daném území. Zároveň je 
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podstatné informovat postižené obyvatelstvo o opatřeních, která budou přijímána za účelem 

obnovy. Cílem plánu obnovy by měl být koordinovaný postup prací všech organizací a 

subjektů při konečném řešení MU a zajištění dalšího udržitelného rozvoje území. [9] 

Plán obnovy by měl tedy zahrnovat: [7, 9]  

 odhad rozsahu možného narušení zabezpečení základních funkcí na území (analýza 

zranitelnosti území) 

 odpovědnosti a definování rolí a postupů správních úřadů, právnických a fyzických 

osob, občanů  

 návrhy nápravných opatření, v období KS je třeba vycházet z opatření z krizových 

plánů 

 vyhodnocení dostupných zdrojů pro obnovu území  

 pořadí důležitosti obnovy území a následné postupy prací 

 specifikace potřeb postižených obyvatel (zdravotní, psychologické, věcné, aj.)  

 zabezpečení informačního toku mezi dotčenými subjekty 

Nejčastěji probíhá obnova majetku v následujících krocích: [7] 

1. obnova základní infrastruktury – dopravní, technická (např. vodovody a kanalizace, 

energetické vedení) 

2. obnova bytového fondu – s předností pro obyvatele, kteří přišli o bydlení nenávratně 

3. obnova činností subjektů (státní i podnikatelské) – zejména těch, kteří zajišťují 

zaměstnanost v území 

4. obnova zdravotnických a školských zařízení 

5. obnova památek a kulturních zařízení. 

Nejdříve probíhají lokální drobné stavební opravy a úpravy s cílem vybudovat základní 

infrastrukturu zasaženého území, zajištění základních zdrojů vody, energií, potravin, obchodní 

sítě, funkci samosprávy, dopravy. Poté jsou prováděny rozsáhlé stavebně technické práce 

velkého rozsahu, výstavba nových stavebních celků a technologických zařízení. Je nově 

budována infrastrukturní síť, dochází k celkové restrukturalizaci života zasaženého území. V 

rámci obnovy po MU je nutné provést inspekci a zajistit tak bezpečný návrat obyvatel do 

jejich domovů. Tato kontrola spočívá v posouzení škod na základech budov a škod 

způsobených odpadky či úlomky. A zpracování záznamů a dokumentů o škodách. I během 
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obnovy se pořizuje dokumentace o postupech řízení, ze kterých se pak vychází při hledání 

chybných jednání. [7, 9] 

3.3 Plán prevence ztrát při obnově 

Další podstatou obnovy je zabránit následným možným ztrátám a využít zdroje a 

prostředky efektivně. Proto se zpracovává tzv. program prevence ztrát při obnově. Stanovuje 

činnosti redukující výskyt dalších dopadů MU (technologické havárie) a minimalizuje dopady 

závažných MU. Díky tomuto plánu dojde k vytvoření určité koncepce prevence ztrát, která 

obsahuje skutečný plán činností. Tento musí být v písemné formě. Koncepce identifikuje 

všechny oblasti prevence ztrát, odpovědnosti pro tvorbu programů na prevenci ztrát a popis 

postupů při nezajištění souladu. V rámci této činnosti se určí zranitelnosti a patřičná opatření 

v dané oblasti.  V případě, že dojde k podstatnému zdržení v nastartování vhodné reakce na 

MU, dochází k vážné situaci, která může vést k dalším vznikajícím nežádoucím jevům. 

V důsledku rychlého stárnutí plánů (změna právních předpisů, změna vedení) je nezbytná 

jejich aktualizace a také testování. [7, 9] 

3.4 Plán kontinuity 

Plánování kontinuity (návaznosti) činností v území je postup, jehož cílem je navrhnout 

taková opatření, která umožní dotčeným osobám pružně reagovat na MU tak, aby byly 

zachovány všechny potřebné činnosti. Plánování kontinuity činností zahrnuje aktivní 

preventivní a reaktivní opatření, která jsou schopny snižovat ztráty na přijatelnou úroveň. 

Tento plán se může vztahovat jak na území, tak i na objekty nebo infrastruktury. U těchto 

odvětví je plán většinou nezbytný pro úspěšné překonání nečekané události. Infrastruktura a 

technologická zařízení se nejdříve posuzují z hlediska kritičnosti (dána důležitostí pro danou 

oblast) funkcí jako celku a následně podle vztahu k území. Při obnově území postiženém MU 

je třeba nejprve obnovit kritickou infrastrukturu a technologie, pro vytvoření podmínek na 

řádnou odezvu (stabilizace života v území, prevence zbytečných ztrát, udržitelný rozvoj). 

Předpokladem pro obnovu těchto oblastí je právně uložit jejich vlastníkům a veřejné správě 

zpracovávat plány kontinuity pro kritické infrastruktury a kritické technologie. I když tyto 

plány vznikají ve zmíněných odvětvích separátně, je nezbytná jejich vzájemná provázanost. 

[7] 
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4 Formy pomoci při obnově území postiženého mimořádnou událostí 

Mimořádné události, které zasáhnou určitá území, způsobují v závislosti na svém 

rozsahu a síle značné škody. Aby mohla být obnova postiženého území efektivní, je dostatek 

finančních prostředků k poskytnutí pomoci pro zabezpečení životních podmínek obyvatel. 

Obnova jako taková je složitý problém provázaný mezi několika resorty. K jejímu zvládnutí 

musí proto probíhat vzájemná spolupráce a koordinace činností v celé veřejné správě. 

Poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou je 

upraveno zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou. Dále vyhláškou Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k 

zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou, a vzor 

pověření osoby, pověřené krajem k zjišťování údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu. 

Při poskytování státní pomoci se postupuje podle rozpočtových pravidel
2
, eventuálně může jít 

i o postup ohledně uskutečnění nezbytných výdajů nezabezpečených ze státního rozpočtu. 

Příjemci státní pomoci jsou kraje, obce, právnické osoby (s výjimkou právnických osob 

hospodařících s majetkem státu) a fyzické osoby. Cílem je obnovení základních funkcí 

v území. Aby mohla být tato pomoc poskytnuta, je účelově vázána a žadatel musí prokázat, že 

není schopen obnovit tento majetek vlastními prostředky. Tato pomoc je poskytnuta jako 

jednorázová a slouží k uhrazení nákladů, které vzniknou na obnovu nebo pořízení nového 

majetku. Při samotné obnově je pak nejdůležitější, když se na ní podílí jak jednotliví občané, 

tak i veřejná správa aktivně. V této kapitole budou rozebrány jednotlivé možnosti finanční 

výpomoci, kterých může samospráva využít a také samotná pomoc od ostatních obyvatel a 

dobrovolníků. 

  Veřejná správa by při podílení se na obnově měla přikládat důraz na řízení území na 

lokální úrovni. Místní samospráva má přímý vztah s poškozeným územím a místními 

občanům, při rozsáhlých událostech se dnes už neobejdeme bez občanské angažovanosti a 

přístupu společnosti jako celku k postižené oblasti. Je nutné brát v úvahu rozdílné dopady MU 

a s tím související odlišné potřeby poškozených. Koordinované poskytnutí pomoci (finanční, 

věcné, materiální, humanitární) je nejlepší cesta k naprostému zvládnutí celé MU. Zdroji 

finančních prostředků použitelných k obnově území jsou pojištění majetku, rezervy orgánů 

veřejné správy, rezervy PO, podnikajících FO nebo půjčky od veřejných institucí. A také 

dotace, které se dělí dále na investiční a neinvestiční. Investiční dotace se použijí na náklady 

                                                 
2
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla) 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49515&fulltext=&nr=218%7E2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49515&fulltext=&nr=218%7E2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content
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spojené s pořízením nebo obnovou majetku. Dochází ke zhodnocování majetku a na náklady 

na jeho údržbu a opravu, pokud jsou součástí investiční akce. Neinvestiční náklady jsou 

spojeny s údržbou a opravou majetku, ale ke zhodnocování majetku nedochází. [7] 

4.1 Fond solidarity EU 

Fond solidarity Evropské unie (dále „EUSF“) je jednou z forem pomoci pro postižené 

oblasti živelními pohromami, s cílem uspíšit návrat k běžným životním podmínkám. Tato 

pomoc se mezi evropskými zeměmi a regiony využívá při odstraňování závažných následků 

pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství. Zřízení tohoto fondu bylo odezvou 

na rozsáhlé povodně v zemích střední Evropy, k nimž došlo v létě roku 2002 v zájmu řešení 

dalších podobných událostí. Fond solidarity je zakotven v Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 

z 11. listopadu 2002, o zřízení Fondu solidarity Evropské unie. Tato pomoc Společenství by 

měla doplňovat opatření dotčených států při pokrývání části výdajů na nápravu ztrát. [39] 

Nařízení Rady (ES) upravuje podmínky poskytnutí prostředků z fondu, cílem je finančně 

podpořit poškozené státy při provádění opatření: [12] 

 okamžité obnovy provozuschopnosti infrastruktury a provozů v oblasti energetiky, 

vodohospodářství, zpracování odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví 

a vzdělávání, 

 zajištění provizorního ubytování a financování záchranných prací tak, aby byly 

uspokojeny neodkladné potřeby postiženého obyvatelstva, 

 zabezpečení ochranných zařízení a opatření k bezprostřední ochraně kulturního 

dědictví, 

 okamžité vyčištění oblastí postižených MU, včetně přírodních zón. 

Koordinátorem pomoci v ČR je, vzhledem k rozložení kompetencí, Ministerstvo 

financí - odbor  Centrum pro zahraniční pomoc. O dotaci z EUSF mohou na nápravu škod 

způsobených na majetku žádat obce, kraje, ústřední orgány a jimi zřízené organizační složky 

státu, příspěvkové organizace, veřejnoprávní subjekty, státní podniky či občanská sdružení. 

Žádost o poskytnutí grantu musí Komise obdržet během deseti týdnů ode dne, kdy v důsledku 

dané MU vznikly první škody. Ta obsahuje údaje o celkové škodě a dopadech na obyvatelstvo 

a hospodářství, odhadu výše nákladů na opatření, jiné finanční zdroje od Společenství, 

mezinárodních nebo vnitrostátních zdrojů. Dojde k posouzení žádosti, a pokud ji Komise 

vyhodnotí kladně, předloží návrh výše pomoci Evropskému parlamentu a Radě. Jejich souhlas 

je nezbytný pro uvolnění finančních prostředků. Prostředky jsou vyplaceny najednou, je 
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možné je využít hned v okamžiku, kdy žádající stát podepíše dohodu o pomoci s Komisí. Po 

vyplacení z fondu odpovídá za využití, kontrolu a hospodaření s těmito financemi přijímací 

stát. Je povinen zajistit systematické i namátkové finanční kontroly, které prověří efektivitu 

pomoci. Kraje a ústřední orgány jsou povinny monitorovat využití získaných prostředků a 

prostřednictvím odboru Centra pro zahraniční pomoc podat informaci o jejich využití, a to 

každé dva měsíce od jejich získání. To platí v případě rozsáhlejší přírodní katastrofy, pokud 

celková přímá škoda způsobená danou MU přesáhne 3 miliardy eur (v cenách roku 2002) 

nebo 0,6 % hrubého národního důchodu. Pomoc může obdržet rovněž sousední členský stát či 

přistupující země, pokud byly zasaženy toutéž katastrofou, na niž získal členský stát pomoc, i 

když částka poškození uvedeného limitu nedosahuje. To je případ povodní z roku 2010, které 

mimo jiné zasáhly ČR, Polsko, Slovensko a Německo, této problematice bude věnována 

kapitola 5. Pokud není finanční pomoc využita do jednoho roku od vyplacení, dojde k jejímu 

vrácení Komisi. K navrácení dotace musí dojít také v případě zneužití finančních prostředků 

nebo při nejasnosti jejího využití, rovněž pokud byla dotace získána na základě nepravdivých 

informací. Měla by být stanovena lhůta pro použití poskytnutých finančních prostředků a 

přijímající státy by měly odůvodnit způsob jejího využití. [38] EUSF je nástroj k rychlé reakci 

na MU v důsledku přírodní katastrofy. Finanční pomoc může být poskytnuta až po předložení 

žádosti a poté, co proběhlo jednání o rozpočtu. Grant z tohoto fondu je vnímán jako příspěvek 

veřejným rozpočtům, použitelný pouze na opravu bezprostředních škod. Příspěvek je nutno 

využít pouze na financování nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí 

poškozeného majetku a území. Cílem Fondu solidarity EU není hradit veškeré náklady 

související s rozsáhlými živelními pohromami, nenahrazuje ztráty a škody vzniklé 

soukromým osobám. Také z něj nelze financovat dlouhodobá opatření (rekonstrukce velkého 

rozsahu, obnova hospodářství). V těchto případech lze požádat o podporu z jiných fondů. 

[12, 21] 

Spolu s návrhem legislativního rámce politiky soudržnosti na období 2014–2020 

představila Evropská komise 6. října 2011 svou vizi optimalizace fungování Fondu solidarity 

EU. Dokument – Budoucnost EUSF, se zabývá nutností zvýšení účinnější schopnosti reakce 

na katastrofy. Cílem je zajištění větší transparentnosti fondu a zavedení přesnějších kritérií 

pro uvolňování finančních prostředků. Současně se navrhuje jasnější definice oblasti 

působnosti Fondu solidarity, zjednodušené vymezení regionálních katastrof nebo 

zjednodušení administrativního řízení. Již v roce 2005 představila Komise návrh na snížení 

mezních hodnot pro obdržení finančních prostředků z fondu a rozšíření jeho působnosti, ale 

z důvodu možného zatížení rozpočtů členských zemí byl tento návrh stáhnut. [12] 
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4.2 Státní fond rozvoje bydlení 

Nejvyšším orgánem je Výbor fondu, který má 7 členů, předsedou je ministr pro místní 

rozvoj, místopředsedu a zbývajících 5 členů jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. 

Výbor je složen ze zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, 

Ministerstva průmyslu a obchodu a dalšími odborníky. Fond je zřízen zákonem č. 211/2000 

Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení ve znění pozdějších předpisů. Účelem fondu je podpora 

rozvoje bydlení v ČR v souladu s koncepcí bytové politiky, která je schválena vládou ČR a 

udržitelným rozvojem obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Finanční 

prostředky, kterými fond disponuje, lze použít pouze na území ČR na výstavbu pořízení, 

opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů a na výstavbu infrastruktury obcemi 

pro bytovou zástavbu. Vytváří finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení, 

poskytuje úvěry na opravy, pořízení bydlení FO a úvěry a dotace obcím. Fond s příjemci 

finančních prostředků uzavírá smlouvu o poskytnutí prostředků. Na poskytnutí takových 

financí není právní nárok. Fond vypracovává souhrnnou strategii obnovy území, zabezpečuje 

koordinaci řízení obnovy území, průběžnou operativní činnost a provázanost obnovy s dalšími 

dokumenty. Posuzuje návrhy na rozdělení finančních prostředků vyčleněných na obnovu. [33, 

48] 

 Povodňový program státního fondu rozvoje bydlení poskytuje [33]: 

Úvěr na opravy – určen FO, jejichž nemovitost byla poškozena povodní. Úvěr může být 

poskytnut až do výše 150 000 Kč, s roční úrokovou sazbou 2%, která je stejná po celou dobu 

splatnosti (10 let). Tyto prostředky lze využít jen na výdaje, které jsou spojeny s opravami 

postižených bytů a rodinných domů. Úvěry jsou poskytovány ve formě smlouvy.  

 

Úvěr na pořízení bydlení – pro FO na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu. 

Podmínky tohoto programu vychází z Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou 

bytu FO, postiženými povodněmi, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úvěry vznikly na 

zmírnění následků povodní z roku 2002, díky novelizaci lze tuto možnost využívat i nadále. 

Nařízení vlády stanoví podmínky a rozsah poskytnutí úvěru, podmínky jeho použití a 

splatnost. Maximální výše úvěru je 850 000 Kč, s roční úrokovou sazbou 2% po celou dobu 

splatnosti (20 let). K poskytnutí tohoto typu úvěru je nutné, aby byl v době vyhlášení 

krizového stavu žadatel vlastníkem domu nebo bytu, bydlel v odstraňované nemovitosti a měl 

zde trvale hlášen pobyt. Stavební úřad musí k dané nemovitosti vydat rozhodnutí o odstranění 

stavby, které potvrdí, že tak vzniklo v důsledku povodně či záchranných prací.  
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Úvěry obcím – tento typ pomoci upravuje Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití 

prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů ve znění pozdějších 

předpisů. Popisuje podmínky poskytnutí tohoto typu úvěru, pravidla pro jeho použití a 

splácení, podmínky poskytnutí a použití dotace, pravidla pro použití prostředků 

z povodňového fondu a upravuje postup při poskytování dotací obcím a příspěvků 

vlastníkům. Podpora je poskytnuta ve formě zvýhodněného úvěru, a to s úrokovou sazbou 1% 

po celou dobu splatnosti (10 let). Obec je povinna minimálně 20% takto získaných prostředků 

dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení a poškozených povodněmi. 

Obec musí mít zřízen peněžní (úvěrový) fond a mít schválená pravidla pro použití prostředků 

tohoto fondu. Dotaci lze poskytnout v obci, která leží v území, kde byl vyhlášen krizový stav 

(stan nebezpečí, nouzový stav), má zřízen peněžní fond a stanoví pravidla pro poskytnutí 

příspěvků vlastníkům staveb, bytů postižených povodní.  

Žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách státního fondu rozvoje bydlení a 

obsahují především údaje o žadateli, manželovi/ce, o jejich zdrojích příjmů, adresa a 

předpokládaná cena nemovitosti nebo předpokládané náklady. Dále čestné prohlášení, souhlas 

se zpracováním údajů a potřebné přílohy. V případě města či obce žádost zahrnuje 

identifikace žadatele, požadovaný úvěr, splácení jistiny, navrhované zajištění úvěru a 

požadované přílohy.  

Pro rok 2013 má SFRB ve schváleném rozpočtu vyčleněno na popovodňovou pomoc 

celkem 20 mil. Kč, a to v členění: 

 6 mil. Kč – úvěry fyzickým osobám na opravy objektů určených k bydlení 

poškozených povodní dle NV č. 28/2006 Sb. (úvěr do výše až 150 tis. Kč). 

 7 mil. Kč – úvěry fyzickým osobám na pořízení bydlení náhradou za odstraněnou 

nemovitost zničenou povodní dle NV č. 396/2002 Sb. (úvěr do výše až 850 tis. Kč). 

 7 mil. Kč – úvěry obcím na opravy povodní poškozeného bytového fondu dle NV č. 

396/2001 Sb. (bez omezení výše, minimálně 20% z poskytnutého úvěru je obec 

povinna nabídnout jiným vlastníkům bytového fondu na svém území, tj. fyzickým a 

právnickým osobám, jejichž nemovitost byla povodní poškozena). 

V případě rozsáhlejších povodňových škod je SFRB připraven učinit kroky vedoucí k posílení 

uvedených částek na požadovanou výši. [56] 
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4.3 Státní fond dopravní infrastruktury 

Státní fond dopravní infrastruktury je zřízen zákonem 104/2000 Sb., o Státním fondu 

dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, 

údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních 

cest. Finanční prostředky převádí Fond mimo jiné krajům, na které stát převedl výkon 

některých svých práv jako vlastníka majetku, majícího povahu dopravní infrastruktury. 

S příjemci finančních prostředků uzavírá Fond smlouvu, aby byl dosažen předmět účelu 

poskytnutí těchto financí, a je odpovědný za jejich efektivní využití. Má rovněž právo 

kontrolovat využití finančních prostředků u jejich příjemců. Při zjištění pochybností je 

oprávněn činit opatření k zabezpečení efektivnosti využití financí, například pozastavením 

čerpání financí nebo požadováním jejich úplného navrácení. Státní fond dopravní 

infrastruktury dle svého zákona nemá přímo vyhlášené programy pro kraje a obce postižené 

živelnou pohromou. Ale svým interním rozhodnutím z roku 2009 má stanoveny podmínky 

pro financování akcí na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. Finanční prostředky z 

rozpočtu SFDI mohou být dle těchto podmínek poskytnuty na konkrétní akce, jejichž 

nezbytnost realizace vznikla následkem dopravních havárií a přírodních pohrom. [46, 57]  

4.4 Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství 

V ČR se v poslední době téměř každoročně vyskytují povodně, ať už s menší nebo 

větší intenzitou. Za účelem odstranění těchto následků vypsalo Ministerstvo životního 

prostředí v roce 2010 dotační podprogramy na zmírnění finančních nákladů při odstraňování 

povodňových škod. Jedná se o podprogramy obnovy území postiženého povodní. 

Žadatelem o dotaci může být každý subjekt, který utrpěl škodu v rámci životního prostředí v 

důsledku povodní v roce 2010 na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí. Pro 

nepodnikající fyzické a právnické osoby činí výše podpory až 100%, pro ostatní 50 %. 

V tomto podprogramu mohly být finanční prostředky využity na rekonstrukce čistíren 

odpadních vod a kanalizací, dekontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod a na 

obnovu ekologické stability krajiny a přirozené funkce vodních toků. Žadatel podá žádost o 

dotaci na krajské středisko Agentury ochrany přírody a rozvoji krajiny ČR. Tato Agentura 

nebo Ministerstvo životního prostředí prověří nejpozději do 60 dní formálnost žádosti, pokud 

ji pro nesprávnost nevrátí, rozhodne o procentuální výši dotace. Žadatel před poskytnutím 

dotace musí splnit pravidla pro zadávání výběrového řízení. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vydává ředitel odboru Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Pro závěrečné 

vyhodnocení předloží žadatel zprávu, která obsahuje například vyúčtování prostředků státního 
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rozpočtu poskytnutých na financování dané akce, dosažené cíle programu nebo doklady, 

prokazující výši vynaložených nákladů. Tyto finanční prostředky nelze poskytnout na tu 

samou část opatření, na kterou byly poskytnuty finance prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR nebo dalších zdrojů státního rozpočtu 

(vč. evropských fondů) nebo krajů. Při nedodržení podmínek nebo neoprávněném čerpání 

finančních prostředků dojde k zahájení správního řízení a vrácení dotace zpět do státního 

rozpočtu. Podpora bude poskytována do vyčerpání zdrojů v programu a za kontroly čerpání 

odpovídá Ministerstvo životního prostředí nebo Agentura ochrany přírody a rozvoji krajiny. 

[13] 

 I ministerstvo zemědělství mělo v rámci povodní 2010 a 2011 vypsán program – 

Obnova území postiženého povodní. Ten slouží k odstranění povodňových škod. Výše 

podpory je až 100% výdajů stavebních prací a technologických dodávek v oblastech, kde 

došlo k vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity a do výše 70% u vyhlášeného 2. stupně 

povodňové aktivity. Z programu bylo možné poskytnout finanční prostředky na rekonstrukci 

hrází a jejich funkčních objektů u vodních děl I. až III. kategorie. Byla určena státním 

podnikům Povodí a Lesům ČR. Jednalo se o činnosti k obnově vodních děl a koryt vodních 

toků, a tam, kde oprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto 

vodního toku nebo protipovodňovou ochranu v území. [13] Vzhledem k četnosti tohoto typu 

MU lze předpokládat, že i v budoucnu vypíší tato ministerstva podobné programy, které 

umožní snadnější obnovu postiženého území. 

4.4.1 Státní fond životního prostředí 

Příjmy Fondu tvoří z převážné části poplatky za znečišťování životního prostředí a 

udělené pokuty znečišťovatelům. Po povodních v roce 2010 vypsal Státní fond životního 

prostředí program, který byl zaměřen na obnovu vodohospodářské infrastruktury - Program 

podpory opatření na územích postižených povodní v roce 2010, který se zaměřuje se na 

dvě oblasti. První z nich řešil obnovu kanalizační sítě a čistíren odpadních vod. Cílem byla 

podpora realizace neinvestičních opatření v územích zasažených povodní, kde byl vyhlášen 

krizový stav. Jednalo se především o obnovu kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod, 

prioritně v souvislosti s obnovou nebo rekonstrukcí ostatní infrastruktury. Pro tento typ 

programu mohla být poskytnuta půjčka až 10 miliónů na jednu akci. Druhá se zaměřovala na 

obnovu drobné vodohospodářské infrastruktury. Účelem byla podpora realizace 

neinvestičních opatření v územích postižených povodní, kde byl vyhlášen krizový stav. 

Jednalo se zejména o obnovu retenčních schopností vodních nádrží (oprava hrází, odbahnění 

http://www.dotace.nature.cz/voda-opatreni/povodne.html
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aj.) s půjčkou až 5 miliónů na jednu akci. O tyto dotační programy mohly žádat územní 

samosprávné celky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, ale i nadace a 

školská zařízení. Tato podpora byla poskytnuta formou bezúročné půjčky, s dobou splatnosti 

7 let. Realizace programů probíhala na základě výzvy Státního fondu životního prostředí pro 

předkládání žádostí podle směrnice Ministerstva životního prostředí č. 6/2010, o poskytování 

finančních prostředků z Fondu v rámci Programu podpory opatření na územích postižených 

povodní v roce 2010. Tato výzva obsahuje harmonogram programu, kde se stanoví datum 

vyhlášení a příjmu žádostí a jejich posouzení a rozhodnutí. Dále zahrnuje alokaci finančních 

prostředků, oblasti podpory (výše zmíněné dvě oblasti), způsob podání a konečné posouzení 

žádosti. V přílohách je pak k dispozici žádost o podporu, požadované ekonomické podklady, 

které prověří úvěrovou způsobilost žadatele, pokyny pro žadatele, půjčky a vystavené záruky 

a pokyny pro zajištění pohledávek. V pokynech pro žadatele je popsán postup pro podání 

žádosti, zahrnuje: komplementaci žádosti včetně příloh, její doručení na určené místo, opravy, 

doplnění a registrace žádosti. Při poskytování půjček přihlédne fond k režimu krizového stavu 

v povodněmi postižených oblastech a časovému aspektu. [34]  

4.4.2 Operační program životního prostředí 

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v 

České republice. Program je otevřen obcím, městům, organizacím státní správy a samosprávy, 

výzkumným a vědeckým ústavům, PO, FO i neziskovým organizacím. Dotace může 

dosahovat až 90 % z celkových výdajů na projekt. Podmínkou u všech projektů je veřejné 

spolufinancování. Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro 

danou oblast podpory. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy 

jsou zveřejňovány na www.opzp.cz. Operační program životního prostředí se skládá ze 7mi 

prioritních os. [28] 

 Prioritní osa 1: Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika 

povodní. Jedná se o protipovodňová opatření v podobě například modernizace 

systému předpovědní a hlásné povodňové služby, výstražných systémů, podpory 

zpracování digitálních povodňových plánů, úpravu koryt přírodě blízkým způsobem 

aj. 
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podporované oblasti: 

1.1 - Snížení znečištění vod. 

1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody. 

1.3 - Omezování rizika povodní. 

 

 Prioritní osa 2: Dotace pro zlepšování kvality ovzduší. 

podporované oblasti: 

2.1 – Zlepšení kvality ovzduší. 

2.2 – Omezování emisí. 

 

 Prioritní osa 3: Dotace na využívání zdrojů energie  

podporované  oblasti: 

3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání 

obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla 

a elektřiny. 

3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. 

 

 Prioritní osa 4: Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých 

ekologických zátěží 

podporované  oblasti: 

4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. 

4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží.  

 Prioritní osa 5: Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních 

rizik 

podporované  oblasti: 

5.1 – Omezování průmyslového znečištění. 

 

 Prioritní osa 6: Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny 

podporované  oblasti: 

6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000. 

6.2 - Podpora biodiverzity. 

6.3 - Obnova krajinných struktur. 
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6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny. 

6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. 

6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti 

a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. 

 Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

podporované oblasti: 

7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, 

poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. 

V roce 2010 uvolnilo ministerstvo životního prostředí prostředky na protipovodňová 

opatření, která měla omezit škody způsobené velkou vodou v budoucnosti. V jejímž rámci tak 

mohly obce a města čerpat finanční prostředky na projekty zaměřené na omezování rizika 

povodní, zlepšování stavu přírody a krajiny, prevenci sesuvů a skalních řícení a jejich 

monitoring. Ministerstvo také nabídlo možnost konzultantů, kteří mohou pomoci zástupcům 

samosprávy s přípravou projektů, které se týkají této problematiky. [28] 

4.5 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry jí 

neumožňují překonat nepříznivou životní situaci vlastními silami, může být poskytnuta 

mimořádná okamžitá pomoc. Tuto formu pomoci upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů. Vážnou mimořádnou událostí se rozumí 

zejména živelní pohroma (povodeň, vichřice), požár nebo jiná destruktivní událost, 

ekologická nebo průmyslová havárie. Dávku je možné poskytnout pouze jedné ze společně 

posuzovaných osob (tzv. jednou do rodiny). Výše dávky je poskytována s ohledem na 

majetkové a příjmové poměry až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce. 

V současné době tato částka činí až 51 150 Kč. Mimořádnou okamžitou pomoc poskytují 

krajské pobočky Úřadu práce ČR. Bez ohledu na nynější existenci karty sociálních systémů, 

zasáhne-li MU závažným způsobem určitou lokalitu, pak rozhodování o dávce a její výplata 

se bude dít (a vždy se dělo) co nejvíce pružně podle možností a daných podmínek. [58] 

4.6 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo podprogram na obnovu obecního a krajského 

majetku po živelních pohromách v roce 2012. Jeho cílem byla finanční podpora 

prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zajišťovaných v působnosti 
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územních samosprávných celků. Příjemcem této dotace mohla být obec, svazek obcí nebo 

kraj. Dotace sloužila k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku v rámci 

odstranění nebo omezení důsledků živelních pohrom. Podpora byla ve formě investiční a 

neinvestiční účelové dotace. Na realizaci vybraných akcí byla pak v případě krizové situace 

obcím poskytnuta podpora až ve výši 90% a krajům 50% vynaložených uznatelných přímých 

nákladů. Vybrané akce musely být zahrnuty v seznamu škod zpracovaném podle [44]. Pokud 

nedošlo k vyhlášení krizového stavu, obcím mohlo být přiznáno až 70% a krajům 40% 

vynaložených uznatelných přímých nákladů. Podprogram byl určen zejména na obnovu 

mostů, komunikací, veřejného osvětlení, ale i na opravu veřejných prostranství a budov, 

přičemž realizace všech akcí musí být ukončena do 31. 12. 2013. Účastník tohoto 

podprogramu je povinen prokázat splnění termínu realizace akce a doručit Ministerstvu pro 

místní rozvoj Zprávu pro závěrečné vyhodnocení. Časové termíny jsou uvedeny v Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Splnění podmínek poskytnutí dotace se prověřuje kontrolou z 

ministerstva nebo jinými kontrolními orgány. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí a 

zveřejní výzvu pro podávání žádostí o dotace na svých internetových stránkách. Tam je také 

k dispozici elektronický formulář, který vyplní žadatel a spolu s listinnou podobou žádosti a 

nutnými přílohami jej doručí do podatelny ministerstva.  Po posouzení žádosti dojde k výběru 

podporovaných akcí hodnotitelskou komisí. Ta doručí jejich seznam společně s výší 

finančních prostředků ministrovi pro místní rozvoj ke schválení. Výsledky jsou poté 

zveřejněny na webových stránkách daného ministerstva. Na základě obdržených dokladů 

vydá ministerstvo Rozhodnutí o poskytnutí dotace tak bude moci a účastník podprogramu 

může čerpat přidělené finance. Při změně uvedených skutečností, nesplnění podmínek nebo 

při nižších nákladech na realizaci vybrané akce je účastník podprogramu povinen tyto 

skutečnosti sdělit správci podprogramu. Příjem žádostí byl ukončen k poslednímu říjnovému 

dni roku 2012 a celkem je evidováno 195 žádostí. [23] 

4.6.1 Strategie obnovy území 

Návrh strategie obnovy území zpracovaný podle [44] podá ministr pro místní rozvoj 

ke schválení vládě, a to do dvaceti dnů po skončení doby vyhlášení krizového stavu (stav 

nebezpečí, nouzový stav). Na základě vyžádání Ministerstva pro místní rozvoj ve stanovené 

lhůtě předloží kraje a obce, v jejichž územních obvodech došlo k narušení základních funkcí v 

důsledku pohromy, stanovisko, kde uvedou:  

 Do jaké míry jsou schopny pomoci jiným dotčeným osobám z vlastních rozpočtů, 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-%282%29
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 Informace o opatřeních z krizových plánů uplatněných v období krizového stavu 

(stavu nebezpečí, nouzový stavu), z nichž se bude nadále vycházet při obnově území. 

Ministerstvo pro místní rozvoj pak spolu v součinnosti s Ministerstvem financí zpracuje na 

základě předaných podkladů návrh strategie obnovy území. Strategie zahrnuje vymezené 

území a stanovení důležitosti cílů, na jejichž zabezpečení bude poskytována státní pomoc. 

Dále obsahuje seznam ministerstev, která rozhodnou o poskytnutí této formy pomoci, objemu 

jejich finančních prostředků a určení koordinujícího ministerstva nebo kraje (v přenesené 

působnosti). Vymezí i programy a formy státní pomoci a určí jejich správce.  

 Fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi, sesuvy půdy neb nadměrnými 

srážkami, může být poskytnuta podle [42] nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení, a to 

na náhradu nákladů souvisejících s odstraněním stavby pro bydlení. Příspěvek FO bude 

poskytován krajským úřadem ve výši nákladů na odstranění stavby, na základě písemné 

žádosti. Obcím poskytne krajský úřad dotaci ve výši nákladů na odstranění stavby na základě 

písemné žádosti. Jiný právní předpis [41] pak upravuje poskytnutí finanční pomoci v oblasti 

bydlení FO postižený povodněmi. Těmto osobám poskytne krajský úřad na základě písemné 

žádosti příspěvek ve výši 150 000 kč, podmínkou je trvalé bydlení v odstraňovaném objektu 

v rozhodný den.  

4.7 Kraje  

Krajské úřady většinou v případě vzniku MU vypisují pro ORP, obce, PO a FO různé 

granty a dotace, kterými se zajistí uvolnění finančních prostředků k řešení nastalé situace. 

V Jihomoravském kraji (dále „JmK“) se jedná například o individuální dotace, které jsou 

určeny pro konkrétního žadatele ze zvláštních důvodů, zejména se jedná o projekty, které 

nejsou podporovány z jiných vyhlášených dotačních programů. Ke zlepšení materiálně-

technického vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů je vypsán Dotační program JmK 

na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JmK 2013-2016. Jedná 

se o jednotky, které jsou zařazeny do plošného pokrytí území kraje. Tento program byl 

vypsán i v minulosti, zmiňuji ho v návaznosti na výsledky z mnou provedeného průzkumu 

mezi ORP v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, kde z odpovědí vyplynulo, že nejvíce 

obce investují právě do vybavenosti jednotek požární ochrany.  V těchto programech 

vyčleňuje JmK ročně 35 – 40 milionů korun a patří tak mezi nejvýznamnější podporovatele. 

Obce jej mohou využít například na nákup a rekonstrukci požární techniky, věcných 

prostředků nebo speciálního vybavení pro záchranné a likvidační práce. [22] 



  
33 

Komplikovaná situace vzniká v případech, kdy obce při souběhu různých pomocí a 

příspěvků, hradí nezbytnou obnovu z krátkodobě mimořádně navýšených zdrojů. Ty se 

prioritně vynakládají na odstranění škod, jejichž náprava je nezbytná pro obnovení chodu 

v zasaženém území. Méně naléhavé položky jsou pak řešeny s delším časovým odstupem, 

zpravidla se pro ně již nedostává zdrojů státní pomoci a obnova tak může trvat několik měsíců 

nebo i let (např. obnova veřejných prostranství, lesní majetek, hřiště). Při řízení obnovy území 

je přínosné, pokud se na krajském úřadu nebo úřadu ORP zřídí skupina pracovníků, složená z 

představitelů krajské nebo místní samosprávy, soukromých a dobrovolných institucí. Tato 

skupina vymezí priority prací, což povede k lepší koordinaci zdrojů, služeb, ale i informací 

nutných pro podporu postižených obyvatel. Je potřeba zajistit, aby přístup k důležitým 

informacím měly i osoby, které nemluví národním jazykem. U představitelů z postižených 

oblastí je výhodou jejich znalost místní lokality a obyvatel. Jsou tak lépe schopni koordinovat 

a monitorovat samotný proces obnovy a zjišťovat potřeby postižených osob. Ve většině 

případů se poškození občané sami podílí na obnově, což dále vede k vzájemné podpoře 

společnosti v oblasti zasažené MU. [7, 23]. Právě dobrovolníci jsou nedílnou součástí při 

řešení obnovy postiženého území a jejich spolupráce často velmi usnadní (časově i finančně) 

vyřešení vzniklé MU.  

Kraj zpracovává přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku 

sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Údaje nutné ke zpracování tohoto 

přehledu zjišťuje pomocí pověřených osob. Tyto mají oprávnění na základě předložení 

písemného pověření a občanského průkazu vstupovat na území, objekty a pozemky postižené 

MU ve vlastnictví PO nebo FO. Pokud není tento vstup možný (např. z důvodů obrany státu 

nebo ochrany utajovaných informací), má právo vyžadovat nezbytné údaje od vlastníků. 

Pověřené osoby zjišťují nutné údaje na vymezeném místě vlastním šetřením. Při získávání, 

zpracování a využívání těchto údajů je nutné zabezpečit jejich ochranu před zneužitím 

(zveřejnění, neoprávněný přístup aj.). Tabulka, která vymezí náležitosti přehledu a písemný 

komentář je součástí vyhlášky Ministerstva financí [52]. Přehled zpracuje kraj za každou 

postiženou obec zvlášť a souhrnně za území kraje, podle působnosti jednotlivých ústředních 

správních úřadů. Písemný komentář obsahuje charakteristiku narušení základních funkcí 

v území, zda lze obnovu zabezpečit z vlastních zdrojů obcí a kraje, rozsah a pořadí důležitosti 

obnovy, kde se předpokládá vyžádání státní pomoci a učiněná opatření v době krizové situace, 

která jsou obsažena v krizových plánech. 

Podle [44] má kraj povinnost v přenesené působnosti zpracovat přehled o předběžném 

odhadu nákladů na obnovu majetku, který slouží k zabezpečení základních funkcí v jeho 
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územní působnosti. Tento přehled pak předá Ministerstvu financí do sedmi dnů od ukončení 

krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav). Ministerstvo financí může tuto dobu 

prodloužit a také vymezí náležitosti zmíněného přehledu vyhláškou
3
. V případě prodloužení 

lhůty předání přehledu se zároveň prodlouží i doba předložení návrhu strategie obnovy území. 

Organizační zabezpečení zjišťování údajů je zobrazeno na Obrázku  2. 

V tabulce 1 je znázorněno, jaké konkrétní ministerstvo upravuje poskytnutí státní 

pomoci v souvislosti při zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu 

majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí postiženého území.  

Tabulka 1: Příslušnost ministerstev při rozhodování o státní pomoci [21, vlastní úprava] 

Obnova bytového fondu (rodinné domy, bytové 

domy) 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Telekomunikace, telekomunikační rozvody, 

stavby civilní ochrany 

Ministerstvo vnitra 

Mosty, pozemní komunikace, dráhy Ministerstvo pro místní rozvoj – mosty a 

komunikace ve vlastnictví obcí 

Ministerstvo dopravy - ostatní 

Dopravní stavby a zařízení Ministerstvo dopravy 

Elektrárny, plynárny, teplárny + jejich rozvody Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Čistírny odpadních vod, škody na životním 

prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vodovody a kanalizace, vodní hospodářství, 

zemědělská produkce a lesní hospodářství 

Ministerstvo zemědělství 

Státní památky (památkové rezervace, kulturní 

památky, aj.), sbírkové předměty 

Ministerstvo kultury 

Zdravotnická zařízení Ministerstvo zdravotnictví 

Ústavy sociální péče Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Školy a školská zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v postiženém území  

Tento majetek lze rozdělit pro potřeby postupu ke zpracování o předběžném odhadu nákladů 

na [21]: 

                                                 
3
 Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném 

odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo 

jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto 

přehledu. 
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 stavby (např. bytové a rodinné domy, budovy, mosty, pozemní komunikace, dráhy, 

telekomunikace, inženýrské vedení a rozvody, stavby vodních nádrží a rybníků), 

 stroje a zařízení, dopravní prostředky, vnitřní zásoby ve výrobních a obchodních 

jednotkách, učební pomůcky, sbírkové předměty, knihovní fondy, 

 trvalé kultury a rostlinnou zemědělskou produkci, zvířata a živočišnou zemědělskou 

produkcí, lesy a lesní hospodářství, vodní toky (plnění hospodářských funkcí), 

 půdu (znečištění), povrchové a podzemní vody (znečištění nebo jiné poškození), 

krajinu (ekologická stability), vodní toky (plnění přirozené funkce).   

Při zpracování odhadu nákladů na obnovu majetku je nutné se zaměřit na to, zda ho lze 

opravit (potřeba odhadu rozsahu a povahy stavebních prací) nebo je nutná nová výstavba. Při 

těchto odhadech je možná spolupráce s kompetentními úřady (stavební, drážní, 

vodohospodářské).   

 

Obrázek 2: Organizační zabezpečení zjišťování údajů [15] 

 

Za zjišťování údajů určených pro zpracování přehledu odpovídá kraj. Ten je oprávněn 

vyžadovat od pověřeného obecního úřadu součinnost při zjišťování údajů potřebných 

k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci a také při odborné přípravě na 

toto zjišťování. Je možné pro tuto činnost vybrat zaměstnance pověřeného úřadu, kteří mohou 

využít znalostí místních podmínek. Vybraní pracovníci obecních úřadů by měli být dostatečně 

seznámeni s postupem při zpracování tabulek přehledu, aby v případě potřeby mohla být 

operativně navázána potřebná spolupráce. Vzor písemného pověření fyzické osoby pověřené 

krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů 

na obnovu majetku, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní 

nebo jinou pohromou, se stanoví v příloze č. 2 podle [52]. Fyzická osoba, pověřená krajem ke 

zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu, je povinna se prokázat písemným 
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http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mmr.cz%2FCMSPages%2FGetFile.aspx%3Fguid%3Dc4c0f314-36b4-4b49-94be-92cb71f7e373&ei=hpc7Ud2gBcao4AT35oH4CA&usg=AFQjCNGDt-n7SjLArQslY9mfaPTikVICSg&sig2=OYabXduXAz5Lmfftcl2rHw&bvm=bv.43287494,d.Yms
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pověřením vystaveným krajem Pověřené osoby jsou povinny při své činnosti zabezpečit 

ochranu údajů, především před jejich neoprávněným zveřejněním nebo neoprávněným 

využíváním k jiným účelům. Je vhodné, pokud krajské úřady evidují kopie pověření vydané 

fyzickým osobám a vedou abecední seznam takových osob v tištěné i digitální podobě. [15] 

4.8 Pojištění majetku 

Díky zničujícím povodním z minulých let se občané rozhodli si svůj majetek pojistit, 

ovšem nastává problém u staveb, které jsou umístěny v tzv. povodňové zóně. Tyto zóny a 

povodňové mapy jsou volně přístupné na internetu a informace lze tak zdarma zjistit 

z digitálních map. V naprosté většině případů nelze pojistit stavby, které se nachází ve čtvrté 

zóně (vysoké riziko povodně), složité sjednání o pojištění je také ve třetí zóně (střední riziko 

povodně). Tím, že pojišťovny odmítají pojistit tento majetek, můžou být v budoucnu 

navýšeny požadavky na veřejný rozpočet. Pojišťovny pracují s povodňovými mapami a na 

základě toho zvyšují úměrně cenu pojistky, limity ročního plnění nebo výši spoluúčasti. Dále 

je možnost, že klient se zaručí garancemi, že provede a zabezpečí na svém majetku opatření, 

díky kterým dosáhne na pojistku. [11]  

Pojištění majetku obcí a měst je pro pojišťovny velmi zajímavé i přesto, že většinou 

představuje jen malou část z celkového předepsaného pojistného
4
. Pojišťování obecního 

majetku je pro pojišťovny poutavé z několika důvodů, např. jednou smlouvou se většinou 

pojišťuje celý majetek
 
obce či města, je tedy možné se detailněji věnovat posouzení rizika. 

Pojištění národních kulturních památek proti živelným pohromám bylo ještě v nedávné době 

velmi problematické. Památky byly pojišťovány individuálně a nesystematicky, problémem 

bylo především placení vysokého pojistného. Od 1.února 2007 jsou všechny národní kulturní 

památky spravované Národním památkovým ústavem pojištěny hromadnou smlouvou. 

Nároky na veřejné výdaje se rovněž stupňují s umísťováním veřejného či státního majetku 

(např. dopravní infrastruktury, škol) v záplavovém území. Je přínosné v potenciálně 

ohrožených územích a tam, kde je to možné, jeho výstavbě předcházet. [10] 

4.9 Dobrovolníci 

Ke kompletnímu zvládnutí vzniklé MU napomáhají i dobrovolníci, kteří svou 

solidárností pomáhají postiženým občanům. Troufám si říct, že bez nich by obnova území a 

celkový návrat do původního stavu nebyl tak brzký. Z povodní, které se v minulosti udály 

v ČR lze vyvodit, že v budoucnu i při vzniku jiných MU by byla situace obdobná. Města či 

                                                 
4
  Např. v Kooperativě pojišťovně zaujímá pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst 0,9% celkového 

předepsaného pojistného 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mmr.cz%2FCMSPages%2FGetFile.aspx%3Fguid%3Dc4c0f314-36b4-4b49-94be-92cb71f7e373&ei=hpc7Ud2gBcao4AT35oH4CA&usg=AFQjCNGDt-n7SjLArQslY9mfaPTikVICSg&sig2=OYabXduXAz5Lmfftcl2rHw&bvm=bv.43287494,d.Yms
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obce vyhlásí veřejnou sbírku nebo poskytnou finanční pomoc ze svých rozpočtů. Nejrůznější 

veřejné sbírky mohou pořádat i charity. Lidé pak posílají nejen finance, ale poskytují i vlastní 

nářadí nebo materiál. Významnou roli tu hrají i humanitární organizace (Člověk v tísni, Adra, 

Český červený kříž), kdy se prostřednictvím bankovních účtů nebo tzv. DMS zpráv vybrané 

finanční prostředky použijí pro postihnuté oblasti. Vzhledem k poloze ČR a ze zkušeností 

z minulých let se bude jednat zejména o odstraňování následků povodní. Pro tyto případy jsou 

nejnutnějšími potřebami pro obnovu dezinfekční prostředky, rukavice, holínky, kolečka 

smetáky nebo i vysoušeče. Do postižených oblastí tak mohou směřovat stovky dobrovolníků, 

množství materiálů, prostředků a techniky. Pomoc nemusí být orientována jen věcně, ale i 

formou kontaktování nebo rad od měst a obcí, které si podobnými událostmi prošly. Je nutné 

si uvědomit, že tato forma pomoci má klesající úroveň. Největší solidarita byla při prvních 

vážných povodních v roce 1997, postupně, jak se povodně objevovaly stále častěji, si lidé na 

takovou událost „zvykli“, a tato forma pomoci už není tak markantní.  

Pro obyvatele je z psychologického hlediska prioritní pocit bezpečí. Důležitou roli 

hraje jejich informovanost, zejména o realizovaných opatřeních vývoji situace a pokynů pro 

jejich další chování nebo získání pomoci. Pokud lidé vědí, jak se mají zachovat, je to znát i 

v oblasti ochrany před MU. [1] Lidské jednání je při MU ovlivňováno pocitem ohrožení 

(života, majetku), tuto míru lidé nehodnotí podle skutečnosti, ale spíše subjektivně podle 

jejich pocitu ohrožení. Každý vnímá tyto události jinak. Po záchranných a likvidačních 

pracích a opadu z prvního šoku, si začínají uvědomovat vážnost situace, odstraňovat následky 

MU a vracet se do každodenního života. Dochází tak ke smíření s daným stavem až 

přizpůsobení se. Při zvládání zátěžových situací pomohou intervenční týmy, které poskytnou 

poškozeným občanům psychosociální asistenci a pomoc. Tato pomoc může být jak 

krátkodobá, tak i dlouhodobá s postupným návratem do každodenního života. [4] 
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5 Obnova území v ČR a zahraničí po povodních 2010 

Z květnových a červnových povodní roku 2010 bylo nejvíce postiženo v povodí Odry 

a Moravy území Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. 

V důsledku vzniklého ohrožení a škod byl na části území těchto krajů postupně vyhlášen 

krizový stav – stav nebezpečí. Tyto záplavy se zpětně hodnotily na základě povodňových 

zpráv, které byly zpracovány jednotlivými krajskými úřady, ORP, případně doplňujícími 

zprávami od obcí. Dále byly k dispozici nezbytné podklady od krajských ředitelství HZS, 

správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a jiných účastníků povodňové 

ochrany. [37] Dalšími postiženými zeměmi bylo zejména Polsko, dále Německo, Slovensko 

či Maďarsko. Problematikou obnovy v ČR, Polsku a na Slovensku se podrobněji zabývá 

Příloha 1. 

5.1 Česká republika 

Krizový stav byl v květnu 2010 vyhlášen poměrně rychle po vzniku povodňové 

situace pro území 3 krajů: Olomouckého, Moravskoslezského a část Zlínského. V průběhu 

červnových povodní bylo k tomuto opatření následně přistoupeno pro celé území Zlínského a 

Jihomoravského kraje. Tento rok povodně zasáhly i jiná území v Česku, tato část práce se 

nejvíce věnuje květnovým a červnovým povodním, které zasáhly právě zmíněné čtyři kraje. 

Při vyhlášení stavu nebezpečí jsou rozšířeny pravomoci orgánů krizového řízení, a také je 

možné využít pro následné odstraňování škod a obnovu území uplatnění zákona 12/2002 Sb., 

o státní pomoci na obnovu území. Přehled vyhlášení stavu nebezpečí, důvody vyhlášení a 

činnosti orgánů krizového řízení jsou znázorněny v Příloze 1, Tabulka 2. Orgány krizového 

řízení ORP zvládají řešení MU téměř profesionálně, u obcí to závisí hlavně na zkušenostech a 

znalostech dotčených osob. [37] 

Povodně v povodí Odry a Moravy si vyžádaly 3 oběti. Podle míry závažnosti 

povodňové situace, specifikované vyčíslením povodňových škod, se od nejvyšší hodnoty řadí 

kraje takto: Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský. Nejvíce byla poškozena 

dopravní infrastruktura, vodohospodářské objekty, vodní toky a dále oblast zemědělství, 

lesnictví a životního prostředí. Grafické znázornění celkového podílu škod v rámci 

jednotlivých odvětví v postižených krajích je uvedeno na Obrázku 3. 
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Obrázek 3: Přehled podílu celkových škod v rámci jednotlivých odvětví v krajích postižených 

povodněmi v květnu a červnu 2010 [37] 

5.1.1 Obnova území 

Jak bylo uvedeno v kapitole 4. 1., podmínky získání prostředků z EUSF upravuje 

Nařízení Rady (ES) 2012/2002. S ohledem na výši škod žádala ČR o finanční pomoc na 

základě tzv. „kritéria sousedící země“, tzn., že škody způsobené stejnou přírodní katastrofou 

(vyvolanou shodným původcem) na území sousedícího státu přesáhly limity tzv. hlavního 

kritéria pro mobilizaci EUSF. A tento stát žádal o mobilizaci Fondu. Škody v sousedním 

Polsku limity hlavního kritéria přesáhly. Ministerstvo financí předložilo žádost evropské 

komisi, která byla schválena a ČR tak získala nejvyšší možný finanční příspěvek (2,5 % 

odhadovaných škod) na krytí následků povodní na území Moravskoslezského, Olomouckého, 

Jihomoravského a Zlínského kraje, tj. 5 111 401 EUR. Příspěvek z EUSF je příspěvkem 

veřejným rozpočtům, ze kterého lze hradit výdaje na odstranění bezprostředních následků 

povodní na veřejném majetku, jehož uvedení do funkčního stavu nebylo financováno ze 

zahraničních zdrojů, z pojištění nebo z darů, tj.: úklidové práce a základní opravy 
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infrastruktury, sítí a telekomunikací, přechodné ubytování, zajištění zdravotních a 

hygienických potřeb a záchranná opatření. Odstraňování škod způsobených soukromým 

osobám a podnikům nebo škody z oblasti zemědělství není možné z FSEU financovat. Za 

oprávněný výdaj byl považován takový výdaj, který vznikl na území Moravskoslezského, 

Olomouckého a Zlínského kraje nejdříve 18. května 2010, v případě Jihomoravského kraje 

nejdříve 2. června 2010 a který byl vynaložen na krytí škod, které vznikly na území s 

vyhlášeným stavem nebezpečí v důsledku živelní pohromy související přímo s povodňovou 

událostí a v době trvání stavu nebezpečí. [59] 

Na základě usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 401 byly na odstraňování 

následků povodní v celé ČR poskytnuty státní hmotné rezervy v celkovém objemu 165 215,3 

tis. Kč. Z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv bylo bezplatně zapůjčeno 40 

vysoušečů v celkové účetní ceně 424 tis. Kč. Ze skladů Základny logistiky Olomouc a 

Záchranného útvaru HZS ČR pro HZS krajů byl k plnění jejich úkolů při povodních vydán 

spotřební materiál v celkové účetní ceně 722,1 tis. Kč a dále majetek dlouhodobého 

charakteru v celkové účetní ceně 30 536,7 tis. Kč (vysoušeče, plničky pytlů, elektrocentrály, 

čerpadla, osvětlovací balon, elektrická kabeláž, stavební kolečka apod.). Náklady vynaložené 

v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010 na celém území ČR tak dosáhly částky 

téměř 200 mil. Kč.  

V průběhu povodní bylo na území čtyř nejvíce postižených krajů podle podkladů MF 

zasaženo celkem 2 151 objektů určených k bydlení, z toho zdemolováno bylo 15 objektů. 

Celková škoda na bytovém fondu dosáhla hodnoty téměř 300 mil. Kč. (Příloha 1, Tabulka 2). 

V rámci projektu Operační program životního prostředí byla v postiženém území realizována 

opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově odtokových 

poměrů a omezování vzniku povodní. Tyto investice byly hrazeny z prostředků v rámci 

oblasti podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny. Tato opatření mohou ovlivnit 

průběh především lokálních povodní, které se vyznačují spíše menším rozsahem. V případě 

rozsáhlých povodňí (například z roku 2010) jim nedokáží zabránit, avšak mohou přispět ke 

zmírnění povodňových škod. Informovanost o povodňovém nebezpečí a povodňových 

rizicích umožňuje zvyšovat prostředky z oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní. V 

rámci tohoto programu byly schváleny projekty na mapování povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik v oblastech s předběžným vyhodnocením povodňového rizika. [28, 37] 
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5.2 Polská republika 

Polsko si v roce 2010 prošlo nejhoršími povodněmi od roku 1884, které si vyžádaly 

desítky obětí. Došlo k protržení ochranných hrází (oblast Plocka) a situace tak byla velmi 

vážná. V souvislosti s těmito ničivými povodněmi, které zasáhly jihovýchodní, centrální a 

západní část země, vláda poskytla finanční pomoc všem poškozeným z rezervy státního 

rozpočtu a přijala opatření legislativního charakteru (balíček protipovodňových zákonů). Tyto 

zákony zahrnují pomoc ve formě zvýhodněných půjček, daňových úlev pro poškozené firmy, 

přispění na zaměstnanecké platy nebo řeší pomoc zaměstnavatelů a nezaměstnaných při 

likvidaci škod. Nová legislativa také předpokládá, že úřady a soudy budou řešit přednostně 

případy související s povodní, pokud ne, může se poškozená osoba domáhat odškodného. 

[32]. Jak bylo zmíněno výše, na fond solidarity z EU ČR dosáhla díky povodním v Polsku 

téhož roku. Tuto problematiku upravuje v Polsku Usnesení č. 514/127/IV/2012 Slezské 

zemské rady ze dne 28. února 2012. Usnesení se týká převodu finančních prostředků z Fondu 

solidarity EU pro náhradu nákladů na úkoly odstraňování následků povodní v květnu a červnu 

2010. Provádění tohoto právního dokumentu je v kompetenci předsedy správní rady 

vojvodství Slezska. Aby mohla být dotace uskutečněna, nesměly být předcházející činnosti 

hrazeny z jiných mezinárodních zdrojů nebo EU. Další prostředky z Fondu mohly být použity 

pouze pro dané úkoly stanovené ministerstvem vnitra v samostatných dokumentech, které 

byly předloženy příslušným vojvodou kraje. Subjekt, který využil tuto formu pomoci, musel 

vést oddělený účetní systém pro identifikaci všech transakcí souvisejících s opatřeními EUSF. 

Dotčené subjekty jsou povinny evidovat všechny doklady týkající se Fondu po dobu tří let. 

Vojvoda regionu předkládá Ministrovi vnitra charakteristiku úkolů na obnovu, jejich celkové 

jednotlivé náklady, výši financování z Fondu, postup úkolů (materiální i finanční), 

předpokládané datum ukončení úkolu a informace o důvodech možného prodlení. [51] 

5.2.1 Obnova území 

Rada ministrů přijala usnesení č. 87/2010 o finanční pomoc na obnovu zemědělské 

půdy zdevastované v důsledku povodní v létě roku 2010 pro zemědělské rodiny. Tento 

program v rámci Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova poskytuje zemědělským 

výrobcům postiženým povodní, hurikánem nebo lavinou: [27] 

 Zvýhodněné úroky na obnovu úrody na farmách v souvislosti s povodní, sesuvů půd a 

bouří 

 Podpora při platbě příspěvků na sociální zabezpečení, odklad splatnosti nebo rozložení 

na splátky 
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 Zemědělské daňové úlevy  

 Dotace na použití výsadby osiva 

Jednotlivci musí předložit písemné prohlášení potvrzující výši škod způsobených povodněmi 

podle vzoru Agentury pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství. Toto prohlášení musí 

vzejít buď od samotných zemědělců, nebo je vytvořeno dvěma svědky, kteří nejsou členy 

společné domácnosti s poškozeným. Doklad potvrzující výši škod popisuje produkční oblast, 

kde došlo k újmě vlivem záplav, vypracované pojišťovnou, se kterou má zemědělec 

podepsanou smlouvu.  

Na státní pomoc pak mají nárok všichni obyvatelé, kteří splní podmínky této formy 

pomoci. Jedná se po poskytnutí sociální pomoci ve výši 6 000 Zł (cca 37. 000 Kč) pro 

jednotlivce a rodiny, kteří v důsledku přírodní katastrofy utrpěli ztráty. V případě obrovských 

škod při takových MU je to jen startovací částka, která má sloužit především k nákupu 

potravin, léků nebo ošacení. Poškozeným, kterým je poskytnuta pomoc ve výši do 20 Zł 

slouží především na rekonstrukční a stavební práce obytných budov, bytových nebo 

družstevních bytů. Finanční pomoc do výše 100 Zł, smí majitelé těchto domů nebo bytů 

použít na renovaci nebo nákup nového bytového domu nebo nákup stavebních pozemků. Tato 

forma pomoci se nevztahuje na rekreační a víkendové chaty. Dále existuje finanční pomoc 

poskytovaná obcím do výše 100 Zł, která slouží jako náhrada výdajů za nákup pohonných 

hmot, dezinfekčních prostředků, pronájem autobusů aj. [32, 36] 

5.3 Slovenská republika 

I sousedního Slovenska se dotkly záplavy, ale nebyly tak ničivé jako v ČR nebo v 

Polsku. Po pár dnech již začaly hladiny klesat a odvolávaly se 3 SPA. V krajích se tak 

postupně začaly odstraňovat následky povodně, ovšem vzhledem k přesycené půdě a 

předpovědi meteorologů nebylo možné vyloučit další vzestup hladin. Povodeň na Slovensku 

16. května 2010 zasáhla severozápadní část Žilinského  a Trenčianského kraje a ve východní 

části kraj Košický a Prešovský. Přívalové deště v těchto místech zatopily řadu vesnic, ovšem 

následující den začaly hladiny řek na východě postupně klesat. Situaci komplikoval silný vítr, 

který lámal stromy a vytrvalý déšť zvednul hladiny řek na severovýchodě země. 

V Prešovském kraji došlo ke stržení mostu, v Košickém se pak protrhla hráz a došlo k rozlití 

vody do okolí. Úřady přistoupily k probourání tří hrází na říčce Roňava, aby se voda nepřelila 

a nezatopila domy. Evakuovány byly desítky rodin. Jeden člověk při povodních utonul. Na 

odstraňování následků bylo nasazeno 288 vojáků. Tak silné deště se zde vyskytly naposledy v 

roce 1997.  Slovenští zemědělci odhadli zaplavení asi 10 – 15% polí. V lesích vítr vyvrátil na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8Diansk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ovsk%C3%BD_kraj
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milion kubických metrů dřeva ve srovnání s větrnou smrští z roku 2004 ve Vysokých Tatrách 

je to zhruba pětina.[16] 

5.3.1 Obnova území 

Opatření na ochranu před povodněmi se provádějí jak v rámci preventivních prací, 

v průběhu povodně, tak i po povodni. Vzhledem k zaměření své práce uvedu jen opatření 

prováděná po povodni, jedná se zejména o [43]: 

 Obnovení základních podmínek pro život lidí, hospodářskou činnost. 

 Zabezpečování dokumentačních prací. 

 Zjištění, vyhodnocení a odstranění povodňových škod. 

 Analýza příčin vzniku a průběhu povodně. 

 Vypracování souhrnných zpráv o průběhu povodně, jejich následků a provedených 

opatření. 

 Rozbor účinnosti preventivních opatření 

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (dále „SR“) ve spolupráci s dalšími resorty 

(ministerstvem financí, vodohospodářství, životního prostředí a regionálního rozvoje a práce 

sociálních věcí a rodiny) předkládá vládě návrh systému odškodnění při mimořádných 

situacích. Průběžné uhrazení výdajů na záchranné a zabezpečovací práce pochází z kapitoly 

všeobecná pokladní správa. V rámci této kapitoly jsou započítané i tyto rezervy: [32]  

 rezerva vlády SR – na krytí nepředvídatelných výdajů a pořádných potřeb 

v souvislosti se zabezpečením plnění vnitřních a zahraničních úkolů SROV. 

Prostředky z této rezervy lze použít i na výdaje, které souvisejí s povodněmi 

 rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků – o použití 

rozhoduje vláda SR 

 rezerva na živelní pohromy a jejich prevenci – slouží ke krytí nepředvídatelných 

výdajů v případě živelních pohrom, o jejich použití rozhoduje ministr financí 

 rezerva na řešení povodní – určeny zejména na náhradu výdajů, které vznikly při 

povodňových zabezpečovacích a záchranných prací při 2 a 3 SPA. O použití 

rozhoduje vláda SR na základě zpráv o průběhu a následků povodní na území SR.  

Mnozí občané si nepřipouštějí riziko vzniku povodní právě na jejich majetku, a proto 

nepovažují za potřebné si svůj majetek pojistit. V případě MU tak spoléhají na pomoc od státu 

a občanskou solidaritu. Existuje zákon a vyhláška, která řeší státní pomoc při živelních 
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pohromách, tyto právní předpisy jsou však z padesátých let minulého století a vzhledem 

k vývoji společnosti se nyní prakticky nepoužívají. V tomto směru se jeví jako nanejvýš nutné 

přijmout vhodnou právní úpravu, která by řešila odškodnění občanů postižených MU s 

určením jasných kritérií. Vzhledem k nízkému počtu pojištěných osob proti škodám na 

majetku vzniklým v důsledku živelní pohromy, je nezbytné zintenzivnit osvětu v této oblasti. 

Finanční prostředky státního rozpočtu totiž umožňují pokrýt vzniklé škody na majetku 

obyvatel jen v omezeném rozsahu. Ke zmírnění následků povodní v roce 2010 poskytlo 

ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny jednorázovou sociální podporu formou využití 

prostředků z humanitárního fondu. Ten je zřízen v rozpočtové kapitole dotčeného 

ministerstva. Tato forma pomoci slouží k usnadnění vzniklé situace osobám v hmotné a 

sociální nouzi, které při záplavách přišly o majetek. Na základě partnerské spolupráce vznikl 

v roce 2007 centrální krizový fond regionální a místní samosprávy, tato iniciativa přišla 

z Trnavského kraje. Je zřízen na základě dobrovolného rozhodnutí regionální a místní 

samosprávy a jeho účelem je shromažďování finančních prostředků a jejich poskytování při 

likvidaci následků živelních pohrom, havárií a MU. Toto řešení lze jen doporučit dalším 

samosprávným krajům, jako vhodné řešení vzniklé nenadálé situace. [32] Vydatnost srážek a 

následnou sílu povodní v jednotlivých státech můžeme odhadnout z Obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Meteorologické výstrahy podle evropského výstražného systému 17. 5. 2010 

[16] 
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6 Zhodnocení stávajícího stavu 

Jak už bylo zmíněno, v ČR zatím neexistuje jednotný doporučený způsob pro 

zvládnutí a koordinaci obnovovacích prací. Zaměřím se tedy především na činnosti, které by 

neměla samospráva při zabezpečení těchto prací opomenout. Abych mohla vycházet 

z reálných faktů, zpracovala jsem dotazník (Příloha 2), který jsem zaslala tajemníkům 

z bezpečnostních rad Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Celkem tak byl rozeslán 43 

ORP a odpovědí přišlo 30. Reagovalo tedy téměř 70% respondentů. Dotazník jsem 

koncipovala do tří oblastí, které by se daly rozdělit na období před MU, během i po MU. A 

poslední část dávala prostor dotazovaným, jak oni sami vnímají problematiku zdolávání MU a 

možnosti řešení obnovy území.  

Úvodní oblast dotazníku zahrnuje šest otázek, které zkoumají připravenost obce na 

MU, zejména zpracování plánovacích dokumentací, školení příslušných osob nebo 

vybavenost samotné obce. Je zde zahrnuta i otázka objemu finančních prostředků v rozpočtu 

obce, který je vyčleněn na řešení MU. Tuto část preventivních opatření, jsem do dotazníku 

zařadila kvůli souvislosti mezi preventivními a obnovovacími pracemi. Čím lépe bude území 

připraveno na vznik MU, tím menší budou její následky a náklady na obnovu. Pokud 

v územním obvodu dotazované ORP došlo k MU, odpovídali respondenti na šest dalších 

otázek. Druhá oblast obsahuje informace o druhu MU, o příčinách jejího vzniku a zkoumá, 

zda došlo k vyhlášení krizového stavu. V této části mě nejvíce zajímala časová náročnost a 

finanční náklady na obnovu území a také, které další subjekty se zapojily do obnovovacích 

prací. Poslední úsek dotazníku měl dát prostor všem dotazovaným, aby se vyjádřili 

k problematice obnovy území. Zajímaly mě názory týkající se spolupráce se složkami IZS, ale 

také dalšími ORP, jejichž pomoci by se dalo v rámci obnovy využít. Dále jsou zde informace 

o přítomnosti objektů zařazených do skupiny B, podle zákona o prevenci závažných havárií 

nebo prvcích kritické infrastruktury. Tyto otázky jsou zde zařazeny z toho důvodu, že se 

domnívám, že bezpečnost těchto objektů je velmi důležitá pro zachování základních funkcí 

v daném území. Poté jsou uvedeny záležitosti, týkající se investic do preventivních opatření a 

priority obnovovacích prací. Na závěr se respondenti vyjádřili, jaké mají povědomí o možném 

čerpání finančních prostředků, které lze v rámci obnovy využít a zda mají oni sami zpracován 

plán obnovy, nebo jiný dokument, který by tuto oblast upravoval. Celkem dotazník obsahuje 

24 otázek, které zjišťují, jak jsou ORP v těchto krajích připraveny na vznik MU a také jak 

zvládají obnovovací práce, kdy již nelze počítat se pomocí složek IZS, ale je nutno využít 

jiných prostředků. Cílem dotazování bylo získat povědomí a informace o tom, jak ORP řeší 



  
46 

obnovu území, jaké finanční prostředky na to mají vyčleněny a zda vědí, kam se pro další 

formy pomoci mají obrátit. Dále mě zajímalo zapojení dalších subjektů v rámci obnovy a 

podle čeho orgány samosprávy postupují nebo z čeho vycházejí při obnovovacích prací. 

6.1 Dotazníkové šetření 

Obce se při přípravě na MU nejvíce věnují aktualizaci plánovací dokumentace a 

spoléhají na znalosti osob z bezpečnostních rad. Poté následuje školení a prověřování 

připravenosti cvičení, jen tři obce se připravují na MU jinými způsoby (vzdělávání, odborná 

příprava krizového štábu). Aby byli občané včas upozorněni na vzniklé MU, jsou obce 

vybaveny elektronickými a rotačními sirénami, místním rozhlasem a místními informačními 

systémy. Sedm obcí komunikuje s obyvateli formou SMS zpráv. Co se týče jiných možností 

informování, jsou využívány webové stránky obcí, místní média a tisk. Nejvíce jsou v obcích 

zastoupeny jednotky požární ochrany I., III. a V. kategorie. V rámci svého ročního rozpočtu 

mají obce vyčleněny pro řešení MU řádově desetitisícové až stotisícové částky. Samozřejmě 

se to liší dle velikosti obcí, počtu obyvatel a dalších faktorů (zobrazeno na Grafu 1).  

Devatenáct obcí (63%) má již zkušenosti s rozsáhlejší MU, při které byl vyhlášen krizový 

stav. Jednalo se vždy o stav nebezpečí zapříčiněný vznikem povodní. V Jihomoravském kraji 

se jednalo o MU pouze typu povodně, v Moravskoslezském šlo o riziko zvláštní povodně, 

sesuvu půd a ledových jevů. Příčinou vzniku byly převážně silné deště, v případě ledových 

jevů mrazy. 

 

Graf 1: Vyčleněná částka na řešení MU v ročním rozpočtu ORP (vyjádřeno v tisících  

Kč) 

Časová náročnost obnovy území se nejčastěji pohybovala v rámci měsíců, jen zlomek obcí 

prováděl obnovu týdny nebo roky, jedna obec se s obnovou postiženého území potýká ještě 

nyní. V rámci obnovovacích prací se zapojily i další subjekty (zobrazeno na Grafu 2), nejvíce 

se jednalo o právnické osoby a vodohospodářské organizace. U čtvrtiny dotazovaných se 

podílely na obnově i fyzické osoby. K mému překvapení přišla pomoc v podobě 
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humanitárních organizacích jen v pěti obcích, v Ostravě pak nabídly svoji účast na těchto 

pracích i městské obvody.  

 

Graf 2: Spolupráce dalších subjektů při obnově území 

Náklady při obnově obecního majetku (zobrazeno na Grafu 3) se značně liší. Je to velmi 

ovlivněno rozsahem události, geografickou polohou obce, také její přípravou na MU. 

V dotazníku se nejvíce vyskytovaly částky kolem milionu korun, ovšem byly i v řádu desítek 

miliónů (10 a 19 mil.). 

 

Graf 3: Náklady při obnově obecního majetku (vyjádřeno v tisících Kč) 

 Do svého průzkumu jsem zařadila i otázku spolupráce se složkami IZS. Domnívám se, že 

efektivní řešení vzniklé MU v rámci samosprávy, a to s právě zmíněnými složkami, následně 

usnadní obnovovací práce postiženého kraje. Téměř 90% obcí tuto spolupráci popisuje jako 

velmi dobrou. U složek IZS oceňují především jejich profesionalitu, připravenost, rychlost, 

materiální vybavenost a operativnost při prvotním zásahu. Chválí si také vzájemný respekt, 

komunikaci, součinnost a jejich přítomnost v krizových štábech. Tím vším IZS pomáhá obcím 

nejen řešit problémy, ale i zpracovávat krizové plány. Z negativních věcí zmínily dvě ORP 

nedostatek finančních prostředků, což se bohužel dotýká jak složek IZS, tak samosprávy i 

státní správy. Do dotazníku jsem umístila i otázku spolupráce s okolními obcemi při 
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celkovém zvládnutí MU. I v této oblasti jsou jen pozitivní zkušenosti. I když vyplynulo, že 

taková spolupráce není moc častá, přesto obce ji považují za velmi přínosnou. Zejména 

v oblastech výměny zkušeností a informací v problematice krizového řízení, při zpracování 

krizových a dalších plánů, i vzájemné pomoci při řešení MU. V Jihomoravském kraji na 

krajském úřadě probíhají pravidelné porady obcí, které jsou zařazeny do zóny havarijního 

plánování jaderné elektrárny Dukovany. Provádějí se námětová cvičení, kde jsou zapojeny jak 

jednotlivé ORP tak i složky IZS. V tomto kraji je také nastaven systém jednotné komunikace 

a předávání informací, což značně usnadňuje a urychluje koordinaci jednotlivých ORP, 

krajských orgánů a složek IZS. I v Moravskoslezském kraji probíhá školení krizových 

pracovníků na krajském úřadě. V negativní zkušenosti se oba kraje shodují v chybějící 

jednotné metodice a neprovázanosti krizových plánů. V devíti ORP se vyskytují objekty 

zařazené do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií. Tuto otázku jsem do 

dotazníku zařadila z důvodu možnosti vzniku MU, která je způsobena právě nebezpečnými 

látkami. Ovšem za posledních 5 let se v těchto krajích závažná havárie nestala. Co se týče 

prvků kritické infrastruktury, ty se nacházejí v 16 správních obvodech ORP. Nejvíce se jedná 

o odvětví energetiky, potravinářství a zemědělství, veřejné správy a nouzových služeb. 

Úroveň je u většiny krajská (48%), dále i místní a tři národní. Při obnově území hraje 

obrovskou roli připravenost. Jak ORP investovaly do preventivních opatření je zobrazeno na 

Grafu 4.  

 

Graf 4: Investice ORP do preventivních opatření za posledních 5 let 

Z průzkumu vyšlo najevo, že všechny dotazované obec investovaly za posledních 5 let do 

preventivních opatření. Zde značně převažují investice do vybavenosti jednotek požární 

ochrany (39%). Následně obce investují do obecních rozhlasů, hrází, poldrů nebo pytlů. 

V Ostravě vzniklo Integrované bezpečnostní centrum, čehož si ORP v dotazníku velmi cenily 

při řešení vzniklých MU. Dále zde došlo k revitalizaci výcvikového střediska pro HZS, 
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Městskou policii, Policii ČR, a další. V Opavě pak investovali do evakuačního centra, 

plniček, vysoušečů zdiva a do televizního vysílání. Ve volbě prioritní obnovy území volilo 

přes 90% respondentů obnovu základní infrastruktury (silniční síť, kanalizační síť, rozvody 

elektrické energie, plynu aj.), tři obce vybraly obnovu bytového fondu s prioritou pro občany, 

kteří o bydlení nenávratně přišli a jedna obec zvolila obnovu zdravotnických a vzdělávacích 

zařízení. Vzhledem k tomu, že většina správních obvodů ORP má zkušenosti s MU, 

především s povodněmi, tak většinou mají znalosti, kam se obrátit o finanční pomoc. 

Oslovené obce by žádaly o státní dotace, dotace z EU, kraje, ministerstva, z prostředků 

městských rozpočtů, pojišťovny a využití dalších rezerv na obnovu území. Žádná 

z oslovených obcí nemá zpracován plán obnovy, nebo jemu podobný, který by obnovu 

postiženého území řešil. Obce využívají a vycházejí při řešení MU z krizových a operačních 

plánů.  

Jak vyplynulo z odpovědí, v obou dotazovaných krajích byl vyhlášen krizový stav 

(stav nebezpečí), který byl zapříčiněn povodněmi. Tato živelní událost způsobuje ztráty na 

životech, ekologické a ekonomické škody. Rozměr a závažnost povodní se posuzuje právě 

podle počtu lidských obětí a výše ekonomických škod. Vzhledem k četnosti výskytu této MU 

v posledních letech je vhodné sledovat vývoj celkových finančních ztrát a porovnávat tyto 

povodňové škody takovou metodikou, která by se neměla výrazně měnit. Kvůli vysokému 

počtu MU jsou mimořádné požadavky i na veřejné rozpočty, což je vždy na úkor jiných 

priorit státu. Díky analogickému vyhodnocení za delší časový úsek je možné vysledovat 

úspěšnost provedených protipovodňových opatření. Dalším kritériem je zranitelnost území a 

přístup dané země k protipovodňové ochraně. Ztráty by se tedy měly posuzovat jak 

na regionální, tak i na celostátní úrovni. Výši povodňových škod ovlivňují nejvíce tyto 

faktory [10]:  

 průběh povodně, 

 předpovědní a hlásná povodňová služba (informovanost o povodňovém nebezpečí) 

 operativní řízení v době trvání povodně, 

 připravenost a úroveň prováděných opatření, 

 kapacita a stav vodních toků, 

 způsob zástavby v záplavovém území, 

 schopnost krajiny zadržovat vodu aj. 

Úhrada je prováděna z veřejných financí, poškozenými jednotlivci a pojišťovnami.  
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7 Návrh metodiky 

Obnova v území po MU je především závislá na disponibilních zdrojích (technické, 

finanční, lidské). Nápravná opatření se liší podle typu území a druhu MU. Je proto vhodné 

dokumentovat všechny nepříznivé situace a následná opatření pro větší flexibilitu práce 

veřejné správy a dalších zainteresovaných subjektů. Domnívám se, že je pro samosprávu 

přínosné mít zpracován plán (plán obnovy), ve kterém budou obsažena všechna zdroje rizika, 

která mohou na daném území nastat, dále provedená opatření, údaje informativního 

charakteru (pro samosprávu i občany) a samozřejmě důležité kontaktní údaje pro zajištění 

zdrojů (informací, prostředků, financí). Nejdříve je potřeba začít s identifikací rozsáhlých 

MU, ke kterým došlo v minulosti. Na základě získaných dat a zkušeností poté určit zdroje 

rizika, možná ohrožení, zhodnotit dopady (dopady na společnost, životní prostředí, 

ekonomické) a rozsah MU a provést vyhodnocení těchto dopadů. Na základě takového 

postupu je možné vymezit přijatelnost, snížení, případně i přenos rizika. Aplikace plánu 

obnovy umožní minimalizovat, zmírňovat a tím i zvládat dopady MU. Je důležité ověřovat 

zpětnou vazbu tohoto plánu, která umožní získat přehled o účinnosti a celkové funkčnosti 

dokumentace. [6] Při zpracování metodiky činnosti obce při obnově území, která je obsažena 

v Příloze 3, jsem vycházela z provedeného dotazníkového průzkumu a dále z [2, 18, 19, 26, 

25]. Je rozdělena do osmi hlavních částí, které jsou označeny písmeny A – H. Některé tyto 

hlavní části se pak dále dělí na další úseky, které hlavní část konkretizují. První hlavní část je 

zaměřena na přehled možných ohrožení, které se v obci vyskytly nebo vyskytnout mohou. 

V Jihomoravském kraji jsou tato ohrožení popsána pro každou ORP na webové stránce 

Krizport. V B – části jsou pak shrnuty informace, kterých by mohl využít starosta obce. Je 

rozdělena na úseky popisující prioritní oblasti při obnově území, podmínky poskytnutí státní 

pomoci nebo práci se sdělovacími prostředky. V této části je také uvedena možnost zřízení 

organizační skupiny, která bude analyzovat potřeby postiženého území a zprostředkovávat 

potřebné informace starostovi. Je zde navrženo možné složení skupiny a také její činnosti, 

které by měli její členové postupně vykonávat. V závěru hlavní části jsou i další informace, 

které by neměl starosta opomenout a které vycházejí z hodnocení z minulých povodní. Hlavní 

část C zahrnuje přehled všech disponibilních sil a prostředků, působících na území obce. Sem 

můžou být zahrnuty bezpečnostní složky, právnické osoby, fyzické osoby nebo humanitární 

organizace. Nesmí chybět ani kontakty na důležité subjekty v území, ty jsou zahrnuty v části 

D. Následující hlavní sekce E, popisuje důležité informace pro občany. Je rozdělena na úseky, 

které by jim měly pomoci při návratu do obytných prostor, při poskytování humanitární a 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8794/Povodne_2010_def.pdf
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finanční pomoci, řešení pojistných záležitostí, úklidu nebo možnosti zapojení do 

obnovovacích prací. Jak bylo zmíněno výše, bez pomoci dobrovolníků, ať už finanční, 

materiální nebo pracovní, by obnova území neprobíhala tak rychle. Část F sumarizuje možné 

potřebné právní předpisy i s aktivními odkazy na internetové zobrazení. Podobně je na tom i 

hlavní část G, kde jdou uvedeny důležité webové adresy, které mohou sloužit jako zdroj 

cenných informací. Poslední sekce H obsahuje dokumenty, které je možno při obnově využít. 

Nepochybně bude využit přehled o předběžném odhadu nákladů, který musí za sebe obec 

zpracovat. I zde je možný přechod na internetovou stránku, zobrazující přesné znění tabulky. 

Vytvořená metodika má sloužit pro orgány samosprávy při obnově území, určení prioritních 

obnovovacích prací a zabezpečení toku informací mezi místní správou, starostou a občany. 

Snažila jsem se, aby pokryla všechny možné problémy, které by mohly při MU nastat. Je ale 

zřejmé, že s postupným používáním v praxi se bude dále formovat a přizpůsobovat 

konkrétním situacím. 

7.1 Ověření metodiky v praxi 

Mnou vytvořenou metodiku jsem konzultovala na ORP Vyškov se žádostí 

o posouzení, zda by se dala využít i v případě reálné obnovy po rozsáhlé MU. Nejdříve jsem 

se obrátila na starostu, ten danou problematiku projednal s místostarostou a po jejím 

zhodnocení mě odkázali na p. Josefa Konečného, který působí na oddělení krizového řízení. 

Přehled možných ohrožení v obci (metodika část A) mají k dispozici na webovém portálu 

Krizport, kde jsou pro všechny ORP v Jihomoravském kraji vypracovaná potencionální 

nebezpečí. Z toho jsem také vyházela při vypracování této části metodiky. Pracovník tak 

může druh ohrožení vyplnit podle konkrétních zdrojů nebezpečí, které se týká jeho obce. 

Preventivní opatření a možné následky je možné vyplnit podle stávajících zkušeností a 

znalostí. V rámci části B – Informace pro starostu obce, jsou uvedeny nejzákladnější postupy 

při obnově, a také možnost zřízení organizační skupiny pro obnovu. Pan Konečný ocenil tuto 

variantu a doplnil, že mnou navržené osoby lze samozřejmě rozšířit o další odbory 

(živnostenský, právní), vše se bude odvíjet od organizační struktury dané obce. V části C, 

která zahrnuje přehled možných sil a prostředků na území obce mě upozornil, že pro rozpis 

všech možných použitelných zdrojů jak při krizové situaci, tak i při obnově, lze využít 

informační systém Argis. Na základě této připomínky byla metodika rozšířena o informaci 

možného využití tohoto informačního systému. Ten je využíván především jako nástroj pro 

podporu hospodářských opatření pro krizové stavy, ale jak mi bylo sděleno, lze jej využít i 

v době po krizových situacích. Nachází se zde všichni dodavatelé na území ORP, které lze 
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využít podle aktuálně potřebných požadavků. V metodice jsou navíc uvedeni dobrovolníci, 

kteří by v rámci obnovovacích prací poskytli pomoc v jakékoli formě. Myslím, že by obec 

měla mít zaznamenané předem i tyto osoby, které když nebudou samy postiženy MU, mohou 

přispět k obnově území. Je samozřejmé, že všechny části v metodice se budou upravovat 

v závislosti na druhu MU, vzniklých následcích, provedených opatřeních a úkolů. S panem 

Konečným jsme se shodli, že při obnově se hodně vychází i z informací uvedených v 

krizových plánech. Upozornil mě ovšem, že ne vždy se krizový plán používá tak, jak by měl. 

On sám však jeho existenci pokládá za důležitou. Na druhou stranu mi vysvětlil, že v praxi je 

to někdy velmi složité a jedná se podle momentálních požadavků rozděleně, a ne integrálně 

v rámci veškerých obnovovacích prací. Ocenil, že jsem uvedla ty nejpodstatnější informace 

do jednoho dokumentu, který může být dobrým návodem pro členy samosprávy, pokud je 

starosta pověří úkoly týkající se obnovy. Starosta sám o sobě při podobných událostech nemá 

časový prostor se detailně zabývat těmito událostmi, a proto je metodika určena i pro ostatní 

zaměstnance, aby měli aspoň minimální představu, jak by se měla situace postupně řešit. Jsem 

si vědoma toho, že při řešení krizových situací není čas na listování ve složitých plánech, 

které mají desítky stran. Snažila jsem se proto, aby metodika byla jednoduchá, pochopitelná a 

účelná. 
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Závěr 

 Obnova území zahrnuje činnosti, kdy se společnost v zasažené oblasti přizpůsobuje 

nové situaci, dochází k fyzické obnově území a postupnému návratu do stavu, který byl před 

vznikem MU. Nejdříve dochází k základním opravám a odstraňování následků MU, poté 

k celkové rekonstrukci celého systému. Cílem diplomové práce byl návrh metodického 

postupu pro starostu obce při řízení obnovovacích prací po mimořádné události velkého 

rozsahu. Práce by se dala rozdělit na čtyři části.  

V úvodu je popsána veřejná správa a krizový management v této oblasti, zahrnuje také 

problematiku financování veřejné správy. Dále je vymezena obec s rozšířenou působností a 

její postavení při řešení mimořádných událostí. Právě na obec a její činnosti při obnově bude 

zaměřena velká část práce. Další část se věnuje vymezení obnovovacích prací. Obnovu 

zajišťují jednotlivé vlastnické subjekty, FO, PO a veřejná správa. V návaznosti na to 

pokračuje další kapitola, která charakterizuje možné formy pomoci, které lze uplatnit při 

obnově území. Zejména forma finanční pomoci je v dnešní době velmi rozsáhlá. Při získávání 

těchto prostředků lze využít nejrůznějších fondů, počátkem od Evropské unie až po krajskou 

úroveň. Mimo vlastních prostředků na obnovu je významným zdrojem financí také pojištění. 

Dále lze využít pomoci od dobrovolníků, charit a nejrůznějších humanitárních organizací. 

Diplomová práce také shrnuje poznatky obnovy území po povodních z roku 2010 ze 

sousedních zemí České republiky. V práci se zabývám zejména následky povodní a způsoby 

jejich řešení, v Příloze 1 je pak zahraničí věnován větší prostor, popisující organizaci 

krizového řízení. Nejdůležitější část práce se skládá z hodnocení dosavadního stavu, jak ORP 

přistupují k obnově a jaké mají disponibilní prostředky. Při tomto hodnocení jsem vycházela 

z odpovědí tajemníků bezpečnostních rad, kterým jsem rozeslala dotazník (Příloha 2) týkající 

se dané problematiky. Pracovníci ORP, kteří se podílejí na řešení MU, vycházejí především 

z krizových plánů a plánů krizové připravenosti, nemají zpracované vlastní dokumenty, podle 

kterých by se řídili při obnově území. V rámci svého rozpočtu mají vyhrazené částky pro 

řešení nastalých MU a nejvíce investují do výbavy jednotek požární ochrany. Je to logické, 

tyto jednotky výrazně pomáhají obcím jak při řešení vážné MU, tak i při menších událostech 

(kácení stromů, shoz ledu apod.). Na základě těchto získaných informací z dotazníkového 

šetření je navržena metodika činnosti při obnově území obce (Příloha 3), která je primárně 

určena pro starosty, ovšem struktura je tvořena tak, aby s ní mohli pracovat i určení členové 

samosprávy. Byla konzultována na ORP Vyškov a výsledky využitelnosti jsou uvedeny 

v závěru práce.  Využitelnost metodiky tkví především při organizaci obnovovacích prací. 
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Příloha 1  

Problematika obnovy v ČR a zahraničí po povodních v roce 2010 

Česká republika - činnosti orgánů krizového řízení 

Ve většině postižených obcí a ORP zahájily činnost povodňové komise, které 

zajišťovaly řízení ochrany před povodněmi, přičemž ORP mají povinnost řídit a koordinovat 

opatření prováděná povodňovými orgány obcí. Děje se tak ve spolupráci s obcemi, probíhá 

monitorování stavu a zabezpečení nutné pomoci. Monitoring situace v postižených oblastech 

v rámci povinností hlásné povodňové služby byl zajišťován krajskými úředníky a složkami 

IZS (JPO). Zabezpečení toku informací mezi povodňovými orgány ORP probíhalo zejména 

prostřednictvím krajského operačního informačního střediska HZS. Dále probíhala úzká 

spolupráce při koordinaci činností s nejvíce postiženými ORP. Po vyhlášení stavu nebezpečí 

přešlo řízení na příslušné krizové orgány. V závislosti na míře zasaženého území obce 

zdolávají MU vlastními silami a prostředky za účasti místních jednotek sboru dobrovolných 

hasičů. V případě potřeby byla pomoc vyžádána od složek IZS. Ústřední povodňová komise 

byla svolána na dvě jednání, protože situace byla velmi dobře zvládána krajskými 

povodňovými komisemi a následně krizovými štáby, šlo hlavně o vzájemné informování 

jednotlivých resortů. Jednotky PO spolupracovaly zejména s Policií ČR, obecní policií, 

nevládními humanitárními organizacemi a obcemi. Do záchranných prací byl zapojen 

Záchranný útvar HZS ČR Hlučín a Armáda ČR. Humanitární pomoc byla organizována ve 

spolupráci s krajskými úřady, ORP a nevládními organizacemi (Český červený kříž, ADRA, 

Člověk v tísni, Česká katolická charita, Slezská diakonie, Armáda spásy, Krizové centrum 

Ostrava, Hand for help aj). Při tak obrovském rozsahu povodní byla velmi podstatná i práce 

posttraumatických týmů a zřízení krajských telefonních linek, které sloužily pro komunikaci 

s veřejností. Jak bylo výše zmíněno i ve vyhodnocení dotazníku, fungování složek IZS a 

vytvořený systém krizového řízení je oporou pro zvládání podobných situací. [37] 

Vyhodnocení povodňové situace 

Operační program životního prostředí navrhuje pro a účinnější evidenci údajů o povodňových 

škodách následující kroky:  

 Podrobná evidence škod na úrovni jednotlivých státních subjektů, rezortů, státní 

správy a samosprávy – v této souvislosti zpracovat jednotnou centrální evidenci 

s jednolitým vyčíslením škod na úrovni obcí (možnost evidence škod i při povodních 

menšího rozsahu) a následné zhodnocení přijatých opatření. 
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 Povinnost krajů hlásit průběh a dopad (i lokálních povodní) na dotčeném území 

(pokud nebyl zpracován přehled o předběžném odhadu nákladů), včetně identifikace 

obce, charakteristiky postiženého území, popisu průběhu povodně, odhadu celkových 

škod, počtu poškozených obytných jednotek a škody na jejich majetku. 

 Vytvoření postupu pro stanovení lidských obětí v případě samotné povodně (složitě se 

stanovuje, které osoby zemřely v důsledku samotné povodně). 

 Centrální registr povodňových škod pro zpětnou vizualizaci dat. 

Dále je třeba věnovat pozornost povinnosti odvolání stupně povodňové aktivity (dále 

SPA). Tato činnost je na nižší úrovni především u obcí a ORP. Naopak vyhlašování SPA 

proběhlo v časových návaznostech na postupu povodňové vlny. Problém je i v případě 

pozorování hlásných profilů na úrovni obcí a následné podávání hlášení správci povodí a 

Českému hydrometeorologickému ústavu. Obrovským problémem bylo zjištění, že někteří 

vlastníci staveb nebo pozemků, kteří musí mít zpracován povodňový plán, tuto povinnost 

nesplnili. Jednalo se například o teplárnu Dalkia, a.s. V případě povodní 2010 došlo u této 

společnosti k přerušení dodávek tepla a zpracovaný povodňový plán, kde by byla stanovena 

opatření a povinnosti konkrétních osob k jejich splnění, by vzniklou situaci nepochybně 

usnadnil. Obecně je velmi důležité, aby opatření ke zmírnění následků povodně byla obsažena 

v povodňovém plánu a nebyla zajišťována až v průběhu povodně. Na druhou stranu velmi 

užitečné byly zřízené krizové linky a emailové adresy, kam se mohli občané obracet. Došlo 

tak k jejich informování ohledně průběhu povodně, jak se v dané situaci zachovat, případně, 

jaké nebezpečí jim hrozí. V průběhu těchto povodní nedošlo k významným výpadkům 

elektrické energie nebo telefonního spojení, proto byl tento způsob šíření informací velmi 

efektivní. I tak je do budoucna důležitá osvěta veřejnosti a vzdělávání a výměna zkušeností 

zúčastněných osob v krizovém řízení (společné porady v rámci více krajů). Nezbytná je 

aktualizace jak povodňových, krizových a tak i dalších plánů, které při vzniku MU pomáhají 

efektivněji zabezpečovat opatření pro zmírnění následků. Zároveň je přínosné tyto dokumenty 

zkoordinovat (například dokumenty povinné ze zákona o vodách a z krizového zákona). [37] 
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Tabulka 2: Shrnutí povodní v ČR ve 4 nejpostiženějších krajích [37] 

 

Kraj První 

zasedání 

PK/ 

Prvotní 

vyhlášení 

SN 

Důvod vyhlášení SN Počet 

zasažených 

obcí 

Poškozené jednotky 

k bydlení/zničené 

jednotky k bydlení 

určené k demolici 

Souhrn odhadu 

nákladů na 

obnovu území  

(v tis. Kč) 

MSK 16. 5. / 

18. 5. 

Povodně na vodních 

tocích protékajících 

územím některých 

ORP, hrozící sesuvy 

půdy 

164 851/13 2 499 762 

ZL 17. 5. / 

18. 5. 

Krizová situace 

ohrožující životy, 

zdraví a majetek, která 

nastala v důsledku 

opakujících se 3. SPA 

na řece Moravě a 

Bečvě a jejich 

přítocích, hrozby 

sesuvů, ohrožení 

velkého území kraje a 

nepříznivé 

meteorologické 

předpovědi 

111 480/1 1 284 007 

OL 17. 5. / 

17. 5. 

Ochrana životů a 

zdraví obyvatel a 

ochrana majetku 

v souvislosti 

s odstraňováním 

následků živelní 

pohromy 

40 769/1 1 022 901 

JMK 17. 5. /  

2. 6. 

Opatření k odvrácení 

ohrožení vyvolaného 

povodňovou situací na 

území kraje, která byla 

způsobena extrémními 

srážkami 

36 36/0 316 996 

 

Polsko – činnosti orgánů krizového řízení  

 Nedílnou součástí vnitřní bezpečnosti státu je Státní záchranný a protipožární systém. 

Vedoucí složkou je Státní požární ochrana a jeho úkolem je ochrana životů, zdraví, majetku a 

životního prostředí, boj s požáry a jinými živelními nebo antropogenními pohromami. Pomoci 

místním v provádění strategií pro zmírňování následků povodní v regionech má místní 

povodňový plán. Jeho příprava umožňuje najít nejlepší vhodné dopravní komunikace ke 

zvýšení odolnosti zaplavené společnosti, získat sociální přijatelnost pro činnosti, které 
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vzniknou v důsledku nákladů z rozpočtu obce, pomáhá najít zdroje financování provádění 

jednotlivých složek plánu. [5] 

Příprava plánu: [20] 

 Součinnost při zpracování – povodně ohrožují v obci podnikatele, občany, podniky, 

obchody aj., proto je důležitá při zpracování povodňového plánu spolupráce se všemi 

dotčenými subjekty. Určí se jaké oblasti a proč jsou ohroženy, přijmou se návrhy 

opatření, kdo by měl řídit přípravu plánu a další. 

Podle [20] by bylo vhodné zřídit dva týmy – řídící výbor a výbor plánovačů. Řídící 

výbor by byl složen ze zástupců samosprávy, jejichž autorita by dala plánu 

věrohodnost a také jejich rozhodovací procesy by vedly k rychlé a efektivní přípravě. 

Plánovači by zpracovali jednotlivé dílčí části plánu podle odvětví (zdraví, vzdělávání, 

aj.), ve výboru by byli jak se zástupci z veřejného, tak i soukromého sektoru. Zřídí 

samostatné oddíly, které zpracují části plánu – varování, vzdělávání, technické 

ochrany před povodněmi. 

 Existující dokumentace – vzhledem k opakujícím se povodním je možné, že se 

v území nachází analýzy nebo protipovodňové projekty z minulých let. Tyto 

dokumenty velmi usnadní zpracování místního povodňového plánu a můžou i snížit 

částku na jeho vytvoření. 

 Identifikace nebezpečí – jeden z klíčových prvků, musí zahrnovat zejména určené 

oblasti ohrožené povodněmi (řeky, infrastruktury), určení příčiny vzniku 

v jednotlivých oblastech (řeka, nahromadění dešťových srážek, kanalizace) a rozvíjet 

mapu obce nebo města s těmito vyznačenými záplavovými oblastmi. 

 Stanovení účelu plánu - stanovení cílů v případě ochrany v území (ochrana bytových 

domů, snížení povodňových škod) 

 Rozsah opatření – snížení povodňové vlny (poldry), omezení plochy náchylné 

k povodním (násypy, drenážní systémy), snížení zranitelnosti (omezení výstavby 

budov v záplavových oblastech), příprava obyvatelstva na reakce MU (systémy 

varování, místní systémy reakce na povodně, příprava institucí na zvládání 

povodňových prací), příprava na obnovu (rekonstrukce budov, podpora organizacím, 

zdroje potravin, léků). 

 Výběr nejlepšího řešení – na základě uvedených bodů posoudit výsledky 

z navrhovaných opatření, odhadnout náklady jednotlivých řešení.  
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 Posouzení dopadu řešení – vliv na životní prostředí, společnost, použití vhodných 

technologií, stavebních konstrukcí. 

Vyhodnocení povodňové situace 

Slezská zemská rada schvaluje uzavření dohody mezi Vojvodou Slezska a Fondem 

solidarity EU na dokončení následujících úkolů: [51] 

 Odstranění povodňových škod v oblasti jezu na řece Warta, na korytě Pilica a vodního 

toku Jasienicki,  

 Odstranění povodňových škod na vodních tocích Lubomka, Stok, Pilica, Rak, 

Żebrówka, Łośnickim, Rakówka 

Pravidla pro použití prostředků z Fondu solidarity EU pro místní územní orgány 

upravuje právní dokument Ministra vnitra a veřejné správy ze dne 21. září 2011 schválený 

státním tajemníkem. [55] Stanovuje provedení rozhodnutí Evropské komise o poskytnutí 

dotace z Fondu solidarity EU na financování záchranných opatření v Polsku v souvislosti s 

povodněmi v květnu a červnu roku 2010. Upravuje se zde forma a obsah formuláře na 

poskytnutí dotace, termíny, úkoly před převedením finančních prostředků z Fondu, objem 

finančních prostředků, povinnost územně samosprávných celků zřízení samostatného 

bankovního účtu pro tento typ finanční pomoci aj. Dále se upravuje návrhem na udělení 

zvláštního rezervního fondu ze státního rozpočtu na prevenci a řešení následků přírodních 

katastrof. 

První grant z prostředků EU směl být využit pouze pro činnosti v rámci těchto projektů:  

1. Okamžité obnovy zničené infrastruktury a provozů v odvětví energetiky, vod a 

odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání. 

- opravy a rekonstrukce budov místních územních orgánů, zejména: silnice s mosty 

chodníků a pěších zón, kanalizačních zařízení, vod a čistíren odpadních vod, skládek a 

spaloven, škol, dalších vzdělávacích institucí, nemocnic a zdravotnických zařízení, 

domy s pečovatelskou službou, sportovní a cestovní ruch, kulturní instituce a další 

obecní zařízení. 

2. Zajištění ochranných zařízení a opatření na okamžitou ochranu kulturního dědictví. 

- Rekonstrukce násypů, stavebních pilířů, rekonstrukce a výstavba přístupových 

komunikací, posílení násypů, dna potoků a řek v rámci jejich přirozeného stavu, 

rekonstrukce odvodňovacích čerpacích stanic, přehrad, nákup a instalace měřících 

přístrojů na varování. 
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Vojvoda regionu předá po dokončení úkolů, Ministru vnitra a veřejné správy, závěrečnou 

zprávu o provádění operací financovaných nebo spolufinancovaných Fondem solidarity, a to 

zejména: 

 Seznam dokončených úkolů. 

 Skutečné celkové náklady vynaložené v souvislosti s plněním úkolu. 

 Částka finančních prostředků z Fondu solidarity EU v úkolu. 

 Náklady vzniklé v souvislosti s projektem. 

Vojvoda ve zprávě musí stanovit preventivní opatření zavedená nebo navržená za 

účelem snížení povodňových škod, a vyhnout se, pokud je to možné, opakování podobné 

katastrofy. V důsledku povodní z roku 2010 přijalo Polsko dne 12. srpna 2010 zákon, kterým 

se mění zákon o speciálních řešeních spojených s odstraněním účinků povodní v květnu a 

červnu 2010, zákon o podpoře rozvoje venkova s účastí Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova. A dále Zákon ze dne 8. července 2010, určující zvláštní pravidla pro realizaci 

investice do výstavby povodní. Na základě zkušeností z povodní v minulých letech vznikl 

Program Odra 2006, s výhledem do roku 2016. Je v něm obsažena modernizace a výstavba 

hrází, regulace řek a potoků, výstavba sedmi nádrží v povodí Odry. Řeka Visla v roce 2010 

nejvíce zasáhla Lublinské vojvodství, povodňová vlna na této řece byla velmi dlouhá a 

hladina vody se udržovala na vysoké úrovni až 6 dní. Záchranáři evakuovali tisíce obyvatel a 

hospodářských zvířat, jako ve většině případů v ČR i zde byl problém s obyvateli, kteří 

odmítali opustit své domovy. V průběhu měsíců května a června zasahoval v Polsku USAR 

odřad (150 příslušníků HZS ČR) při odstraňování následků po těžkých povodních, které toto 

území zasáhlo. Polsko požádalo o mezinárodní pomoc prostřednictvím Monitorovacího a 

informačního střediska Evropské komise, kromě České Republiky poskytly pomoc (ve formě 

povodňových odřadů) také Francie, Německo, nadnárodní modul EU (Litva, Lotyšsko a 

Estonsko), Dánsko, Ukrajina a Holandsko. Odřady byly nasazovány na území Polska podle 

aktuálních potřeb, hasiči odčerpávali vodu v následujících vojvodstvích: Slezském (Bieruń, 

Tychy, Gliwice, Racibórz, Zabrze), Dolnoslezském (Jelcz Laskowice), Svatokřížském 

(Sandomierz), Podkarpatském (Tarnobrzeg, Mielec, Dymitrów) a Malopolském (Natków). 

[30, 35, 36, 38]  

Povodně v Polsku postihly více než 37. 500 obyvatel v 715 obcích a 14 vojvodstvích. 

Škody se pohybovaly okolo deseti miliard zlotých (cca 62, 5 miliardy Kč), Ministerstvo vnitra 

a veřejné správy uvolnilo na způsobené škody 1, 72 miliard Zł (cca 10, 61 miliard Kč). 

Finanční pomoc byla zprostředkována rychle. Poškození povodněmi hlásili škody 
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samosprávám, ty je předávaly vojvodství a vojvodství získané informace posílaly ministerstvu 

vnitra a veřejné správy. Ministerstvo finanční prostředky pak rozesílá na účet jednotlivých 

vojvodství. Tyto finanční prostředky pocházejí z rezerv státního rozpočtu. Byly použity na 

pomoc obětem povodní, vypořádání se s katastrofou a prostředky na protipovodňová opatření, 

pro obnovu a rekonstrukci poškozených hrází, rekonstrukci území zasažených sesuvy půd a 

proti epidemii komárů. Tak jako v ČR, i v Polsku pojišťovny neuzavírají smlouvy 

v oblastech, které jsou k povodním náchylné. Pokud k pojištění dojde, má pojistitel povinnost 

poskytnout náhradu škody osobám, které byly pojištěny proti takovým událostem. Přesné 

množství náhrady se odvíjí od množství vzniklých škod. Je důležité tyto škody dokumentovat 

a vytvořit jejich seznam pro rychlejší práci pojišťoven. [30, 31, 32] 

Slovenská republika – činnosti orgánů krizového řízení 

Povodně na Slovensku řeší zákon č. 7/2010 Z. z., o ochraně před povodněmi. 

Ochranou se podle tohoto zákona rozumí činnosti zaměřené na snížení povodňového rizika, 

na jeho předcházení a zmírňování nepříznivých následků na zdraví obyvatel, životní prostředí, 

kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tuto ochranu vykonávají orgány ochrany před 

povodněmi, státní správa, samospráva, povodňové komise a další. Orgány ochrany před 

povodněmi jsou: Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky, krajské úřady 

(obvodní úřady životního prostředí v rámci kraje) a obvodní úřady životního prostředí. 

Povodňový plán, dokument organizačního a technického charakteru, tvoří zabezpečovací (na 

vodních tocích, stavbách a zařízeních, které jimi prochází) a záchranné práce (řídí je obec, 

obvodní úřad, obvodní úřad v sídle kraje). V rámci zabezpečovacích prací se jedná například 

o hlídkovou službu, odstraňování překážek omezující tok vody, mimořádná manipulace na 

stavbách nebo odčerpávání podzemních vod. Vykonávají se od 2. SPA. Záchranné práce pak 

zahrnují například ochranu a záchranu majetku, evakuaci, odstraňování naplavenin nebo 

zabezpečení poškozených staveb, provádějí se od 3. SPA. Povodňové plány obsahují textovou 

a grafickou část. V textové části je přehled dotčených orgánů, jejich adres a spojení, stupně 

povodňové aktivity, kdo vykonává povodňové zabezpečovací/záchranné práce, síly a 

prostředky na zabezpečení výkonu těchto prací a pomocná dokumentace. V grafické části jsou 

zahrnuty evakuační trasy, předpokládaný rozsah zaplavení území, objekty pro nouzové 

ubytování nebo vyznačení sídel hasičských stanic. Podle [43] se předpokládá, že výdaje 

vynaložené na povodňové zabezpečovací a záchranné práce se budou hradit z vytvořené 

rezervy státního rozpočtu v kapitole všeobecná pokladní správa. Ministerstvo životního 

prostředí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra musí předložit vládě zprávu o průběhu a 

následků povodní území SR, která je součástí vyhodnocení výdajů na povodňové 
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zabezpečovací a záchranné práce a škod způsobených při povodni. Vzhledem k tomu, že 

ministerstvo životního prostředí nemá daný termín k předložení zmíněné zprávy, je tento 

proces velmi zdlouhavý. Řešením by bylo novelizace vyhlášky 252/2010 Z. z., která 

stanovuje podrobnosti o předkládání průběžných zpráv a povodňové situaci a souhrnných 

zpráv o průběhu povodní, jejich následků a vykonaných opatření. Ta by umožnila i průběžné 

hrazení těchto výdajů hlavně městům a obcím, které splní ověřovací podmínky. [32, 43, 54] 

Vyhodnocení povodňové situace 

Povodňový odřad USAR, složený z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a 

Záchranného útvaru HZS ČR, byl na základě žádosti Slovenské republiky o pomoc z důvodů 

katastrofálních povodní vyslán na záchrannou (humanitární) operaci v Košickém kraji. Odřad 

byl nasazen v obci Hráň, která byla přímo ohrožena rozlitou řekou Trnávkou, v místech 

vybudovaného umělého poldru (hráze). Vlivem zvýšené hladiny řeky hrozil částečný sesuv 

hráze a vysoké bylo i riziko jejího protržení a následného zatopení velké části obce. Odřad 

v těchto určených místech odčerpával vodu pomocí mobilních čerpacích stanic. V Případě 

vyhlášení mimořádné situace v důsledku povodně se orgány řídí zákonem č. 42/1994 Z. z., o 

Civilní ochraně obyvatel a řízení záchranných povodňových prací přebírá Ministerstvo vnitra. 

Tato situace se vyhlašuje na návrh orgánu na ochranu před povodněmi, pokud v rámci 3 SPA 

hrozí bezprostřední ohrožení životů, zdraví, majetku, kulturního dědictví nebo životního 

prostředí povodní. V rámci 2. a 3. SPA se předkládají předběžné zprávy o povodňové situaci, 

na základě kterých se vychází z výdajů za povodeň. [35, 43] Výšku povodňových škod 

vyhodnocuje vlastník, správce nebo uživatel poškozeného majetku. Zpracuje se podle výšky 

nákladů, které budou nutné na uvedení do původního stavu věci, jaký byl před povodní. 

Postupuje podle příloh uvedených v zákoně. [53]  

Po vyhlášení mimořádné situace se provádí tato opatření: [45] 

 Záchranné práce se provádí prostředky z celého území, kde byla mimořádná situace 

vyhlášena 

 Evakuace 

 Nouzové zásobování a ubytování 

 Použití základních a ostatních složek IZS 
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Příloha 2 

Dotazníkový průzkum připravenosti ORP na mimořádné události a obnovu území 

1. Název kraje 

2. Název Vaší ORP (není nutné vyplňovat) 

3. Jak je vaše obec připravena k řešení MU, KS? 

- Provádění školení daných osob v bezpečnostní radě 

- Znalost plánovací dokumentace (krizový plán) daných osob z bezpečnostní rady 

- Prověřování příslušných osob cvičeními  

- Pravidelná aktualizace krizového plánu 

4. Vybavenost vaší obce na MU, KS? 

- JPO I. kategorie 

- JPO II. kategorie 

- JPO III. kategorie 

- JPO IV. kategorie 

- JPO V. kategorie 

- Elektronické sirény 

- Rotační sirény 

- Místní rozhlas 

- Místní informační systémy 

- Jiné 

5. Jakou částku máte vyčleněnou ve vašem ročním rozpočtu pro řešení MU, KS? 

6. Došlo ve vašem správním obvodu ORP k rozsáhlé MU, KS za posledních 5 let?  

Pokud ne, pokračujte prosím otázkou č. 13 

7. Jaké konkrétní MU ve vašem správním obvodu ORP nastaly? 

8. Byl vyhlášen krizový stav? 

- Stav nebezpečí 

- Nouzový stav 

- Krizový stav nebyl vyhlášen 

9. Jaká byla příčina vzniku MU? 

- Déšť 

- Sněžení 

- Požár 

- Lidský činitel 

- Vítr 



 

  
10 

- Jiné 

10. Jaká byla časová náročnost na obnovu území? 

- Týdny 

- Měsíce 

- Roky 

- Obnova území stále trvá 

11. Zapojily se v rámci obnovy i další subjekty? 

- Humanitární organizace 

- Vodohospodářské organizace 

- Právnické osoby 

- Fyzické osoby 

12. Jaké byly náklady jednotlivých MU při obnově obecního majetku? 

13. Jak podle vašeho subjektivního názoru probíhá spolupráce se složkami IZS? 

- Varianty 1– 5 (1 = velmi dobrá, 5 = špatná)  

14. V čem vidíte hlavní problém/pozitivum při spolupráci se složkami IZS? 

15. Jak podle vašeho subjektivního názoru probíhá spolupráce s ostatními ORP?  

- Varianty 1– 5 (1 = velmi dobrá, 5 = špatná)  

16. V čem vidíte hlavní problém/pozitivum při spolupráci s ostatními ORP? 

17. Nachází se ve vašem správním obvodu ORP objekty zařazené do skupiny B podle 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií? 

18. Nachází se ve vašem správním obvodu ORP prvek kritické infrastruktury? 

Pokud ne, pokračujte prosím otázkou č. 20 

19. Vyberte odvětví 

- Energetika 

- Potravinářství a zemědělství 

- Zdravotnictví  

- Doprava 

- Komunikační a informační systémy 

- Nouzové služby  

- Veřejná práva 

20. Úroveň 

- Nadnárodní – evropská 

- Národní – celostátní 

- Krajská 
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- Místní 

21.  Do jakých preventivních opatření jste investovali za posledních 5 let? 

- Obecní rozhlas 

- Hráze 

- Poldry 

- Vybavenost JPO 

- Pytle 

- Neinvestovali jsme 

- Jiné 

22.  Jaká možnost se vám jeví prioritní při obnově území? 

- obnova základní infrastruktury (silniční síť, kanalizační síť, rozvody elektrické 

energie, plynu aj.) 

- obnova bytového fondu s prioritou pro občany, které o bydlení nenávratně přišli 

- obnova subjektů zajišťující zaměstnanost v území 

- obnova zdravotnických, vzdělávacích zařízení 

- obnova památek a zařízení sloužící k cestovnímu ruchu 

23.  Víte, jaké máte možnosti získání finančních prostředků při obnově území? Pokud ano, 

prosím vypište 

24. Máte zpracovanou vlastní dokumentaci nebo postupy týkající se obnovy území? 

Pokud ano, prosím vypište 
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Příloha 3  

Metodika činnosti při obnově území obce 

Metodika činnosti při obnově území obce ________________ 

Přehled možných ohrožení v obci A – str. 13 

Informace pro starostu obce 

Prioritní oblasti při obnově území 

Podmínění poskytnutí státní pomoci 

Organizační skupina pro řízení obnovy a její činnosti 

Důležité informace pro starostu obce  

Práce se sdělovacími prostředky 

B – str. 15 

B1 – str. 15 

B2 – str. 15 

B3 – str. 16 

B4 – str. 17 

B5 – str. 18 

Síly a prostředky na území obce C – str. 19 

Důležité kontakty D – str. 20 

Informace pro občany 

Kontrola stavu obydlí 

Chování podle pokynů hygienika 

Informace o místech humanitární pomoci 

Obnova zdrojů pitné vody 

Kontaktování pojišťovny 

Informování o finanční a jiné pomoci 

Praktické rady od MPSV při povodni 

Úklid 

Zapojení do obnovovacích prací 

E – str. 21 

E1 – str. 21 

E2 – str. 21 

E3 – str. 21 

E4 – str. 21 

E5 – str. 21 

E6 – str. 21 

E7 – str. 22 

E8 – str. 22 

E9 – str. 22 

Související právní předpisy F – str. 23 

Důležité webové adresy G - str. 24 

Ostatní dokumentace 

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na 

obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních 

funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou 

Označení opuštěného domu pro péči o zvířata 

 

H – str. 25 

 

 

H1 – str. 25 

H2 – str. 25 
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A: Přehled možných ohrožení v obci 

Druh ohrožení Preventivní opatření Možné následky 

Přirozená 

povodeň 

údržba koryt, úprava terénu (retenční 

poldry), stanovení záplavových území, 

povodňový plán, zjištění věcných 

prostředků v obci, předpovědní a 

varovné systémy 

zaplavení území, obytných částí, 

sesuvy půdy, ucpání kanalizace, 

mostů naplaveninami, poškození 

infrastruktury 

Zvláštní 

povodeň 

údržba hráze, kontroly TBD, kontroly 

hrázného, povodňový plán, manipulační 

plán, snižování hladiny VD 

silná a rychlá přílivová vlna, 

zaplavení území, obytných částí, 

ohrožení velkého množství osob, 

rozsáhlé poškození majetku, 

životního prostředí, infrastruktury, 

nedostatek energií 

Přívalové 

srážky 

disponibilní pytle s pískem, povodňový 

plán, předpovědní a varovné systémy, 

zjištění věcných zdrojů v obci 

zaplavení území, obytných částí, 

sesuvy půdy, ucpání kanalizace, 

mostů naplaveninami, poškození 

infrastruktury 

Únik 

nebezpečných 

CHL 

havarijní plány, seznam všech objektů s 

nebezpečnými CHL v obci, seznámení 

obyvatelstva s možným ohrožením, 

rozsah zasaženého území 

ohrožení zdraví a života, majetku a 

životního prostředí, hospodářských 

zvířat 

Požár dodržování předpisů o požární ochraně, 

zákaz vypalování porostů, zákaz 

rozdělávání ohně při dlouhotrvajícím 

období sucha 

ohrožení zdraví a života, majetku a 

životního prostředí, volně žijících 

zvířat 

Výbuch dodržování předpisů o požární ochraně, 

vnitřních předpisů v objektu, seznámení 

obyvatelstva s možným ohrožením 

destrukční následky na majetku, 

vážné poškození zdraví a života, 

životního prostředí 

Veterinární 

nákaza 

dodržování hygienických předpisů, 

předpisů od KVS, kontroly KVS 

ohrožení zdraví a života, ekonomické 

ztráty 
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Ledové jevy údržba koryt, zejména pod mostními 

konstrukcemi, hlídková činnost 

zaplavení území, obytných částí 

Vichřice Nelze přesně stanovit ohrožení zdraví a života, výpadky 

elektrické energie, škody na majetku 

a životním prostředí, přerušení 

dopravní komunikace, bouřky 

Únik 

radiačních 

látek 

výchova veřejnosti ohrožení zdraví a života, životního 

prostředí, hospodářských, domácích a 

volně žijících zvířat, kontaminace 

životního prostředí, potravin, vody, 

omezení pohybu osob 

Poznámky: 
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B: Informace pro starostu obce 

B1: Prioritní oblasti při obnově území 

1. obnova základní infrastruktury – silniční sítě, mosty, rozvody energií, vodovodů, podzemních 

zdrojů pitné vody, zajištění funkčnosti kanalizací, čistíren odpadních vod, říční sítě 

2. obnova bytového fondu s prioritou zajištění bydlení pro občany, kteří o něj nenávratně přišli 

3. obnova provozu státních i podnikatelských subjektů, kteří zajišťují zaměstnanost  

4. obnova provozu zdravotnických, vzdělávacích a lázeňských zařízení 

5. obnova památek, kulturních zařízení a zařízení sloužící cestovnímu ruchu 

 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: Podmínění poskytnutí státní pomoci 

Vyhlášení krizového stavu Stav nebezpečí, nouzový stav 

Pouze majetek sloužící 

k zabezpečení základních 

funkcí v území 

k dopravě, hospodářským činnostem, bydlení (kromě staveb pro 

individuální rekreaci), k zajištění podmínek pro udržitelný 

rozvoj, technická infrastruktura, občanské vybavení, majetek 

součástí národního pokladu nebo v rámci ochrany památkové 

rezervace nebo památkové zóny 

Poznámka: 
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B3: Organizační skupiny pro řízení obnovy 

Jméno, odbor Činnost 

____________-, Krizové řízení odhad rozsahu možného narušení základních funkcí 

v území, výčet opatření z KP, ze kterých se bude vycházet 

i při obnově, zajištění materiálních a věcných prostředků - 

seznam materiálních a věcných prostředků v obci viz. SaP 

na území obce, kontrola funkčnosti plynu, elektrické 

energie, nezávadnosti vody s provozovateli sítí, 

shromažďování materiálů k souhrnné zprávě o povodni, 

zajištění náhradního ubytování a zásobování, přehled a 

počty hospodářských zvířat 

___________, Životní prostředí sepsání povodňových škod – dokumentace 

(fotodokumentace, svědci, znalecké posudky), působnost v 

oblasti: vodní, lesní, zemědělské, ovzduší, nakládání 

s odpady, prevence závažných havárií  

___________________, Finanční odhad rozsahu možného narušení základních funkcí 

v území, návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy 

majetku, kde se předpokládá poskytnutí státní pomoci, 

sepsání povodňových škod - dokumentace 

(fotodokumentace, svědci, znalecké posudky), správa 

finančních fondů obce 

_________________, Stavební počet poškozených obytných objektů/ počet obytných 

objektů určených k demolici, sepsání povodňových škod - 

dokumentace (fotodokumentace, svědci, znalecké 

posudky), ohlášení odstranění stavby 

________________, Dopravní sepsání povodňových škod - dokumentace 

(fotodokumentace, svědci, znalecké posudky), užití 

dopravních značek, uzavírek 

______________, Sociálních věcí působnost v sociální oblasti 

_______________, Zdravotnictví vyřizování podnětů občanů a kontrolní činnost v oblasti 

zdravotnictví 
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Doporučené postupy pro organizační skupinu: 

1. Zjištění rozsahu a charakteru škod 

1. 1. územní podmínky 

1. 2. technické podmínky 

1. 3. ekonomické podmínky 

1. 4. časové podmínky 

2. Určení priorit při obnovovacích prací 

3. Návrhy na opatření včetně jejich rozsahu v: 

 3. 1. Infrastruktuře 

 3. 2. Obydlené části 

 3. 3. Ekonomickém odvětví 

 3. 4. Zajištění zdravých a bezpečných životních podmínek 

 3. 5. Přírodním a krajinném prostředí 

4. Spolupráce při harmonogramu časových předpokladů pro obnovu a činností pro přidělení 

financí z fondů určených k obnově území  

5. Shrnutí a závěry k postupům na obnovu území 

6. Informování občanů o postupném řešení situace a možnosti finanční a jiné pomoci 

Poznámka: 

 

 

 

 

B4: Důležité informace pro starostu obce 

 Odvolání SPA – povodňovému orgánu kraje, správci vodního toku a KOPIS HZS 

kraje 

 Pravidelná aktualizace potřebné dokumentace 

 Informování občanů o ohrožení, žádoucím chování, potřebné nebo poskytnuté pomoci 

 Zajištění opatření nouzového přežití – ubytování, zásobování potravinami, pitnou 

vodou, základními službami a nouzové dodávky energií 

 Vyhodnotit zpětně efektivnost použitých finančních prostředků 
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Opatření nouzového přežití Zabezpečení 

Ubytování Prioritně objekty se stacionárním lůžkovým, 

hygienickým a stravovacím vybavením 

Zásobování potravinami Běžná síť prodejců a výrobců základních 

potravin, stacionární stravovací zařízení 

Zásobování pitnou vodou Nenarušené vodovodní systémy a studny, dovoz 

pitné vody, soupravy na dezinfekci 

5l/osoba/den (první dva dny), dále 15l/osoba/den 

Nouzové základní služby Informování obyvatel, zdravotnické, sociální, 

hygienické, veterinární, poštovní, pohřební 

služby 

Nouzové dodávky energií (el. energie, plyn, 

teplo) 

Prioritně zajištění pro důležité objekty 

k zabezpečení činnosti postiženého území 

Poznámka: 

 

Typ mimořádné události Provedená opatření Vyhodnocení účinnosti 

provedených opatření 

Povodně Vybavenost JPO  

 Poldry  

 Hráze  

 Výcvikové centrum pro IZS  

Poznámka: 

 

B5: Práce se sdělovacími prostředky 

 Vymezení místa a času pro styk se sdělovacími prostředky 

 Předání objektivních a ověřených informací 

 Nesdělovat informace týkající se osobních, výrobních nebo dalších údajů, které by 

mohly poškodit zájmy postiženého 

 Nepředávat informace přes zprostředkovatele, vždy jednat přímo s označenými 

zástupci sdělovacích prostředků 

Poznámka: 
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C: Síly a prostředky na území obce 

Přehled SaP Telefon Adresa Poznámka 

HZS kraje    

JPO (SDH obce, podniku, HZS 

podniku) 

   

ZZS    

PČR    

MP    

AČR    

SUS    

přepravní prostředky (osobní 

automobily, autobusy) 

 

   

technické prostředky (nakladače, 

bagry, nákladní automobily) 

 

   

materiální pomoc (lopaty, 

kontejnery) 

 

   

zabezpečení potravinami, pitnou 

vodou 

 

   

zabezpečení náhradního 

ubytování 

 

   

dobrovolníci 

 

   

občanská sdružení (ČČK, charita, 

VZS, kynologové) 

 

   

Poznámka: Disponibilní počet sil a prostředků na území obce lze získat i z informačního 

systému ARGIS 
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D: Důležité kontakty 

Název organizace Telefon Adresa Poznámka 

KŠ ORP    

KÚ    

Obce v působnosti ORP    

HZS    

ZZS    

PČR    

MP    

AČR    

SUS    

Dodavatel plynu    

Dodavatel elektrické energie    

Vodovody a kanalizace    

Technické služby    

Veřejné telekomunikace    

Zdravotnická zařízení v obci    

Vodohospodářské organizace    

KVS    

KHS    

KVV    

Vlastníci prvku KI    

Vlastníci chemických zařízení    

ČHMÚ    

JE Dukovany    

Psychosociální pomoc    

Duchovní pomoc    

Humanitární organizace 

(PANEL) 

   

Poznámka:  
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E: Informace pro občany 

E1: Kontrola stavu obydlí 

 Statická narušenost a obyvatelnost domu 

 Kontrola rozvodu energií (plyn, elektrická energie), vody a stav kanalizace 

 Nečerpání vody ze sklepů, dokud neklesne hladina spodní vody 

E2: Hygienická pravidla 

 Likvidace zasažených potravin a polních plodin 

 Likvidace uhynulých domácích zvířat 

 Nahlášení výskytu úhynu cizích a divokých zvířat 

 Nepoužívat vodu z místních zdrojů, pokud ji hygienik neschválil 

 Časté mytí rukou  

E3: Informace o místech humanitární pomoci 

 Poskytnutí finanční pomoci 

 Poskytnutí pitné vody, potravin, oblečení nebo hygienických potřeb 

 Nářadí a materiál na likvidaci škod 

E4: Obnova zdrojů pitné vody 

 Vyčištění a chemické ošetření vody ve studních 

 Laboratorní prošetření zdravotní nezávadnosti 

 Povolení hygienika o použití obnoveného zdroje vody 

E5: Kontaktování pojišťovny 

 Ohlášení pojistné události 

 Vyhotovení soupisu škod a jejich dokumentace (fotodokumentace, svědci, znalecké 

posudky) 

 Postupovat podle pokynů pojišťovny 

E6: Informovat se o možnostech finanční a jiné pomoci  

 Zjištění vypsaných dotací a grantů – krajský úřad, internetové adresy ministerstev 

 Informace o místech humanitární pomoci 

 



 

  
22 

E7: Praktické rady občanům od MPSV při povodních 

Příručka od MPSV by měla být občanům k dispozici na veřejném místě pro případ 

informování o dalších možnostech řešení MU. Příručka se zabývá: 

 Účastí zaměstnance při odstraňování povodní 

 Nutností osobního volna v souvislosti s povodněmi 

 Zasažení zaměstnavatele povodní – převedení na jiné pracovní místo nebo přerušení 

práce 

 Čerpáním dovolené v době povodní 

 Nevyplácení mezd zaměstnavatelem v důsledku povodní 

 Možnostmi využití uchazečů o zaměstnání 

 Pravidly mimořádné okamžité pomoci 

 Oblastmi sociálního pojištění – např. důchodové pojištění  

 Zdravotnické a hygienické informace 

Příručka je dostupná na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7323/povodne_2009.pdf 

E8: Úklid 

 Zajistit průvan v poškozených místnostech 

 Použití ventilátorů a vzdušných zdrojů 

 Odstranění bahna a vlhkého interiérového materiálu z domu 

 Dezinfekce podlah, zdí, nábytku, dopravních prostředků, nádobí 

E9: Zapojení do obnovovacích prací 

 Informace o možnosti pomoci při obnově území vzejde od pověřených pracovníků 

(OÚ) 

 Dodržování pokynů od pověřených osob 

 Dodržování hygienických zásad 

 Jednání s rozvahou, aniž bych ohrozil život svůj nebo někoho jiného, nepodcenění 

vzniklé situace 

 Vzájemná psychosociální, materiální a finanční výpomoc 

Poznámka: 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7323/povodne_2009.pdf
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F: Související právní předpisy 

Číslo předpisu Dostupné na: 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při 

obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou ve znění pozdějších předpisů 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&

nr=12~2F2002&rpp=15#seznam 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění 

pozdějších předpisů 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&

fulltext=&nr=254~2F2001&part=&name=&rpp=1

5#seznam 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&

fulltext=&nr=128~2F2000&part=&name=&rpp=1

5#seznam 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému ve znění pozdějších 

předpisů 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&

fulltext=&nr=239~2F2000&part=&name=&rpp=1

5#seznam 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve 

znění pozdějších předpisů 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&

fulltext=&nr=240~2F2000&part=&name=&rpp=1

5#seznam 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=12~2F2002&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=12~2F2002&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=254~2F2001&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=254~2F2001&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=254~2F2001&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=128~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=128~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=128~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=239~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=239~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=239~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=240~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=240~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=240~2F2000&part=&name=&rpp=15#seznam
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G: Důležité webové adresy 

Název organizace Dostupné na: 

Hasičský záchranný sbor ČR www.hzscr.cz 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 

kraje 

www.firebrno.cz 

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz 

Operační program životního prostředí www.opzp.cz 

Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana 

Státní fond rozvoje bydlení http://www.sfrb.cz/ 

Ministerstvo zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz 

Fond solidarity EU http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/i

ndex_cs.cfm 

Český hydrometeorologický ústav www.chmu.cz 

Povodňový informační systém www.povis.cz 

Portál krizového řízení pro Jihomoravský 

kraj 

www.krizport.cz 

Jaderná elektrárna Dukovany http://www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-

centra/jaderna-elektrarna-dukovany.html 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost http://www.sujb.cz/ 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hzscr.cz/
http://www.firebrno.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.opzp.cz/
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
http://www.sfrb.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/
http://www.mpsv.cz/
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_cs.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_cs.cfm
http://www.chmu.cz/
http://www.povis.cz/
http://www.krizport.cz/
http://www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra/jaderna-elektrarna-dukovany.html
http://www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra/jaderna-elektrarna-dukovany.html
http://www.sujb.cz/
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H: Ostatní dokumentace 

H1: Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího 

k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou 

Při zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů dle zák. 12/2002 Sb. spolupracuje kraj 

s jednotlivými zasaženými ORP. Na základě Pověření ředitele (ředitelky) krajského úřadu, 

pracovníci obecních úřadů ORP zpracovávají přehled zasaženého majetku obcí, spadajících 

do jejich správního území a také zasaženého majetku fyzických, právnických osob 

nepodnikajících, popřípadě podnikatelských subjektů. Toto zpracují do tabulky - příloha č. 1 

k vyhlášce č. 186/2002 Sb. a zasílají na krajský úřad. Krajský úřad ve spolupráci s ostatními 

odbory (zdravotnictví, sociální, dopravy, kultury, školství) zpracuje údaje o zasaženém 

krajském majetku.  

přílohou č. 1 – přechod na odkaz pomocí Ctrl+kliknutí na odkaz, tabulka ke stažení vpravo 

nahoře (Excel) 

   

 

 

H2: Označení opuštěného domu pro péči o zvířata 

Informační údaje Majitel X Majitel Y Majitel Z 

Adresa majitele    

Kontakt na majitele    

Druh domácích zvířat    

Druh hospodářských zvířat    

Počet domácích zvířat    

Umístění zvířat    

Umístění krmiv    

Poznámka: 

 

 

 

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/hosp_kraju_obci_25059.html

