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Anotace 

Kuhejda, M.: Krizová připravenost s. p. Povodí Odry. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012, 44 s. 

 

 

Diplomová práce pojednává o připravenosti státního podniku Povodí Odry na řešení 

krizových situací v rámci své působnosti, což je spjato s tvorbou plánu krizové připravenosti 

podniku. Práce je rozdělena na tři dílčí části. V teoretickém úvodu popisuji problematiku 

činnosti podniku, v druhé části popisuji a kriticky hodnotím současný stav plánu krizové 

připravenosti s. p. Povodí Odry a v třetí, závěrečné části, popisuji současné legislativní 

požadavky na zpracování plánu a také navrhuji jeho aktualizaci. 
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situace, povodňová ochrana 

 

 

Annotation 

Kuhejda, M.: Crisis Preparedness of the State Enterprise Povodí Odry. The thesis, VSB – TU 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012, 44 pages. 

 

 

The thesis deals with the preparedness of the state enterprise Povodí Odry for solving crisis 

situations in their scope of authority, which is connected with the enterprise’s plan of crisis 

preparedness creation. The thesis is split into three parts. In the theoretic introduction  

I describe the state enterprise business problematic, in the second part I describe and critically 

judge the current situation of the enterprise’s plan of crisis preparedness and in the third, final 

part, I describe current legislation requirements on the plan creation and I suggest  

the actualization of itself, too. 
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1 Úvod 

 

Vodní hospodářství je již od pradávna významnou součástí v životě člověka. Toto 

hospodaření souviselo především se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou, k zavlažování 

v zemědělství, ale sloužilo také ke zmírnění vlivu extrémního sucha na život obyvatel. A tyto 

úkoly vodního hospodářství platí i dnes. S technickým pokrokem se však k těmto úkolům 

přidaly ještě požadavky na zásobování průmyslu užitkovou vodou v potřebném množství  

a kvalitě a výstavou velkých vodárenských nádrží se zčásti zabezpečila i povodňová ochrana. 

S požadavky na zásobování vodou v potřebné kvalitě vznikla nutnost na ochranu těchto 

zdrojů vody, a to jak ochrana kvality vody ve vodárenských nádržích, tak ochrana 

podzemních a jiných povrchových vod. Ke správě vodních toků a vodních děl, která jsou  

na těchto tocích vybudována, pověřilo Ministerstvo zemědělství ČR státní podniky Povodí. 

V Moravskoslezském kraji je to Povodí Odry, státní podnik Ostrava (dále jen s. p. Povodí 

Odry), který zajišťuje plnění těchto úkolů. 

 

Vodní hospodářství je jednou z oblastí tzv. národní kritické infrastruktury, kterou je nutné 

chránit a zabezpečení této ochrany by mělo patřit k základním principům státu. Proto vidím 

povinnost s. p. Povodí Odry, jako subjektu kritické infrastruktury, zpracovat plán krizové 

připravenosti jako základní podmínku k přípravě a řešení možné krizové situace. 

Jelikož Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zabezpečuje v souladu 

s ustanovením krizového zákona
1
 zpracování krizového plánu kraje, tak po projednání  

s Bezpečnostní radou kraje zasílá písemný požadavek státnímu podniku Povodí Odry 

s výzvou k zajištění plnění opatření vyplývajících z krizového plánu kraje
2
.  

 

Povodí Odry, státní podnik Ostrava proto zpracovává plán krizové připravenosti a využívá 

nezbytné podklady a informace od HZS MSK pro jeho zpracování. Tento plán byl podnikem 

zpracován v roce 2004 a aktualizován v roce 2007, avšak touto aktualizací byly podchyceny 

pouze personální změny ve složení krizového štábu s. p. Povodí Odry a vypovězení smlouvy 

s Armádou ČR. 

 

 

                                                 
1
 § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb. [13.], ve znění zákona č. 320/2002 Sb. [17.] 

2
 podle § 29 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb. [13.] 
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Dnem 1. 1. 2011 však nabyla účinnosti nová krizová legislativa. Hlavním důvodem  

pro zpracování novely zákona byla nutnost zapracovat do právního řádu České republiky 

požadavky směrnice Rady Evropské unie
3
.  

 

Dalším důvodem zpracování novely zákona bylo stanovení kritérií pro určení prvku kritické 

infrastruktury
4
 na národní úrovni. Problematika kritické infrastruktury nebyla dosud  

v právním řádu ČR žádným způsobem upravena. Cílem právní úpravy bylo rovněž upravit 

nejasné vztahy a kompetence v oblasti krizového řízení na krajské a obecní úrovni. [22.] 

 

Jelikož tedy došlo k podstatným změnám podmínek, za kterých byl Plán krizové připravenosti 

s. p. Povodí Odry zpracován, bude cílem mé diplomové práce tento stávající plán zhodnotit  

a zpracovat návrhy na aktualizaci plánu krizové připravenosti dle současných požadavků. 

  

                                                 
3
 Směrnice rady 2008/114/ES, ze dne 8. prosince 2008 [7.] 

4
 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. [5.] 
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2 Základní pojmy 
 

Krizové řízení - souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu  

a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou 

kritické infrastruktury. [13.] 

Krizová situace - mimořádná událost
5
 podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 

nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále 

jen „krizový stav“). [13.] 

 

Stav nebezpečí – se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní 

pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy 

životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného 

rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek 

integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí může být vyhlášen hejtmanem kraje,  

v Praze primátorem hl. m. Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto 

dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády. [13.] 

 

Nouzový stav - stav vyhlašovaný vládou ČR, popř. předsedou vlády ČR v případě živelních 

pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které  

ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek  

a bezpečnost. Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může 

prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. [9.] 

 

Stav ohrožení státu - stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit Parlament, je-li 

bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho 

demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. Tento 

krizový stav není časově omezen. [9.] 

                                                 
5
 Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy,  

a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných  

a likvidačních prací. [12.] 
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Válečný stav - stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty 

mezinárodního práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to, zda byla 

vypovězena válka. Ústava České republiky jej definuje jako situaci, kdy je ČR napadena, 

nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Válečný 

stav vyhlašuje Parlament České republiky. Tento krizový stav není časově omezen. [8.] 

 

Zvláštní skutečnosti - údaje z oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést 

k znemožnění nebo omezení činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života a zdraví osob, 

majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické osoby nebo fyzické 

osoby, vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost podle zvláštních právních 

předpisů, pokud tyto údaje nejsou utajovanými informacemi. [18.] 

 

Krizový plán - je souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení plánují své 

věcné a územní působnosti, opatření a postupy pro případ řešení krizové situace, která dosáhla 

takové úrovně, že k jejímu řešení je nezbytné použít mimořádná opatření. Je zpracováván, 

aktualizován a ověřován mimo období hrozby vzniku krizové situace příslušnými orgány 

krizového řízení v rozsahu vycházejícím z jejich věcné působnosti. [21.] 

 

Plán krizové připravenosti - má návaznost na krizový plán. Na výzvu orgánu krizového 

řízení ho zpracovávají právnické nebo podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění 

opatření vyplývající z krizového plánu. [21.] 

 

Bezpečnostní rada kraje, (určené) obce - koordinační orgán pro přípravu na krizové  

situace. [13.] 

 

Krizový štáb kraje, obce - pracovní orgán hejtmana nebo starosty k řešení krizových  

situací. [13.] 

 

Kritickou infrastrukturou – se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu
6
, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku  

státu. [13.]  

                                                 
6
 Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. [9.] 
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Evropská kritická infrastruktura - kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž 

narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát Evropské unie. [13.] 

 

Prvek kritické infrastruktury - zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 

infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 

kritické infrastruktury. [13.] 

 

Ochrana kritické infrastruktury - opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce 

prvku kritické infrastruktury. [13.] 

 

Subjekt kritické infrastruktury - provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li  

o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento za subjekt evropské 

kritické infrastruktury. [13.] 

 

Průřezová kritéria - soubor hledisek pro posuzování závažnosti vlivu narušení funkce prvku 

kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na životě, dopad  

na zdraví osob, mimořádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na veřejnost v důsledku 

rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu  

do každodenního života. [13.] 

 

Odvětvová kritéria - technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 

infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 

zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové 

služby a veřejná správa. [13.] 

 

Věcný prostředek - movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných 

celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít  

při řešení mimořádné události a krizové situace a v zájmu zajišťování obrany státu. [13.] 

 

Pracovní povinnost - povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené 

práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat  

v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad 

rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech. [13.] 
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Pracovní výpomoc - povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly 

nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem 

krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby 

stanovené v pracovněprávních předpisech. [13.] 
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3 Rešerše 

 

3.1 Rešerše legislativy 
 

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o IZS vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva  

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. [12.] 

 

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

ve znění pozdějších předpisů  

Tento právní předpis stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě  

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením
7
, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 

těchto povinností. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
8
 a upravuje 

určování a ochranu evropské kritické infrastruktury. [13.] 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky  

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových  

a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha  

a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto 

zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních 

ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

 

                                                 
7
 Zákon č. 222/1999 Sb. [11.] 

8
 Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 [7.] 
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Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických  

a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům 

a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci 

vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů  

na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí  

a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí. [15.] 

 

Změna nařízení vlády č. 431/2010 Sb., k provedení části krizového zákona   

Tento prováděcí právní předpis ke krizovému zákonu mimo jiné upravuje náležitosti a způsob 

zpracování plánu krizové připravenosti. [6.] 

 

Směrnice Rady 2008/114/ES, ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu 

Směrnice Rady Evropské unie představuje první etapu přístupu, jehož cílem je určit a označit 

evropské kritické infrastruktury a posoudit potřebu zvýšit jejich ochranu. Směrnice  

se soustředí na odvětví energetiky a dopravy a měla by být přezkoumána s ohledem  

na posouzení jejího dopadu a nutnost zahrnout do její oblasti působnosti další odvětví, mimo 

jiné odvětví informačních a komunikačních technologií. Primární a konečnou odpovědnost  

za ochranu evropských kritických infrastruktur nesou členské státy a vlastníci/provozovatelé 

těchto infrastruktur. Směrnice také doplňuje stávající odvětvová opatření na úrovni 

Společenství a členských států. [7.] 

 

3.2 Rešerše literatury 
 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; ŠENOVSKÝ, P.: Ochrana kritické infrastruktury.  

1. vyd. Ostrava: Edice SPBI, 2007. 141 s., ISBN 978-80-7385-025-8  

Tato publikace se zabývá oblastí ochrany důležité infrastruktury, tzv. „kritické 

infrastruktury“. Zaměřuje se na problematiku jak v zahraničí, tak i v České republice. Autoři 

se zabývají základní ochranou kritické infrastruktury, stanovováním kritických prvků a dále 

jak eliminovat napětí v systémech. [3.] 
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ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Základy krizového managementu. 2. vyd. Ostrava: 

Edice SPBI, 2004. 102 s., ISBN 80-86634-44-2 

Tato publikace se zabývá základy krizového řízení, plánováním a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb. Zabývá 

se řízením zásahu, jeho plánováním, jak se rozhodovat během procesu s ohledem  

na podmínky v daném místě, ale také krizovým štábem kraje a integrovaným záchranným 

systémem. [1.] 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. 2. vyd. Ostrava: 

Edice SPBI, 2007. 97 s., ISBN 80-86634-67-1 

Publikace se zabývá právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení, východisky pro 

zdolávání krizových stavů, bezpečnostními radami a krizovými štáby. Zabývá se také 

samotným krizovým plánováním i hospodářskými opatřeními pro krizové stavy. Autoři  

se také zabývají problematikou zvláštních skutečností a v závěru i postavením právnických  

a podnikajících fyzických osob v systému krizového řízení. [2.] 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; HANUŠKA, Z.: Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. 

Ostrava: Edice SPBI, 2007. 157 s., ISBN 978-807385-007-4 

Autoři publikace se věnují problematice integrovaného záchranného systému, zabývají  

se postavením a úkoly orgánů veřejné správy v IZS, ale také postavením a úkoly složek 

integrovaného záchranného systému. V dalších kapitolách se věnují dokumentaci 

integrovaného záchranného systému a financování v rámci IZS, ale hlavně organizaci  

a koordinaci záchranných a likvidačních prací. V závěru je pak popsáno havarijní plánování 

v rámci integrovaného záchranného systému. [4.] 
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4 Předmět činnosti s. p. Povodí Odry 

 

Předmět činnosti podniku je dán Zakládací listinou státního podniku Povodí Odry, která byla 

vydána Ministerstvem zemědělství České republiky dne 12. 12. 2011.  

 

Hlavním předmětem činnosti je výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných 

vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových vod  

a podzemních vod v územní působnosti podniku Povodí Odry a další činnosti, které 

vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích,  

a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl 

podnik určen, což zahrnuje zejména: [30.] 

 

 sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního 

toku, 

 pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních 

toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle  

vodního zákona
9
 tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody  

při povodni, 

 provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná 

k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která 

správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu, 

 připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí 

vodního toku, 

 vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním 

tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožní hydrologické 

podmínky a stav vodního toku, 

 oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním 

toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, současně navrhovat 

opatření k nápravě, 

 spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim 

spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody, 

                                                 
9
 § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. [15.] 
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 udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat  

a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, 

 řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami 

v soustavě vodních nádrží, 

 podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních 

děl jiných vlastníků, 

 předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního 

manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl, 

tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním 

úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním 

řádem dotčena, 

 spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních 

toků v povodí Odry, 

 požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího  

se vodního toku a zajišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována, 

 dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního 

manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje 

mimořádná situace, 

 zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat  

a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření 

zakladatelem, 

 zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Odry, 

 pořizovat plán dílčího povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Odry, 

 spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství  

a Ministerstvem životního prostředí, 

 informovat příslušné úřady o nahlášené havárii, 

 plnit úkoly při ochraně před povodněmi, 

 spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních 

úřadů, 

 přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami, 

 zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmu 

sledovaných schválenými plány s. p. Povodí Odry a jejich závaznými částmi, 

a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, 
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 zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků 

v jeho správě, 

 stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat 

platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí, 

 dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména 

schválený manipulační, popřípadě provozní řád a předkládat vodoprávnímu úřadu  

ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním 

řádem soustavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících, 

 provozovat vodohospodářský dispečink, 

 provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá  

z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu 

vodní díla podléhají, 

 provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad 

zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru, 

 zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení 

ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich 

ochraně, 

 udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně 

rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou  

a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách, 

 osazovat plavební znaky na vodní cestě, 

 zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení 

ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit 

nebo je užívá z jiného právního důvodu, 

 vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo 

hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným 

majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem  

ve statutu podniku, 

 poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti  

a spolupracovat s veřejností, 

 vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, 

včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů 

nepotřebného majetku na vlastní účet, 
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 spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení  

a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím, 

 plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování 

zakladatele a příslušných krajinotvorných programů, 

 spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České 

republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav. [30.] 

 

4.1 Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem 

činnosti 

 

Činnosti podle živnostenského oprávnění a rozhodnutí o udělení licence: 

 výroba elektřiny, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 silniční motorová doprava, 

 hostinská činnost, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. až 3. živnostenského zákona. [30.] 

 

4.2 Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání 
 

 veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči  

o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, 

zabezpečení odběrů vod pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských  

a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou 

ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání 

s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku, 

 veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou  

a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů, 

 v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým 

jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání 

s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit; při této činnosti může být omezen 

jen platnými zákony a dalšími právními předpisy, 
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 s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat  

se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva; postupy 

vymezuje statut státního podniku, 

 podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která  

je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku; tuto činnost 

může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, 

 o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence. [30.] 
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5 Organizační schéma s. p. Povodí Odry 
 

Podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, je Povodí Odry, státní podnik Ostrava 

právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem  

a na vlastní odpovědnost. [10.] Zakladatelem podniku je stát a jeho jménem vykonává funkci 

zakladatele Ministerstvo zemědělství ČR. Řídícími orgány podniku jsou generální ředitel s. p. 

Povodí Odry a dozorčí rada. Na obr. 1 je znázorněno organizační schéma s. p. Povodí Odry. 

 

 

Obrázek 1: Organizační schéma s. p. Povodí Odry [26.]  
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6 Statistika mimořádných událostí v rámci podniku 

 

V rámci své působnosti spolupracuje s. p. Povodí Odry, jako správce povodí, s Hasičským 

záchranným sborem na likvidacích havárií způsobených na vodních tocích. Na obr. 2  

je vyznačen graf výskytu ohlášených a potvrzených havárií a níže, v tab. 1, jsou rozděleny 

potvrzené havárie podle typu znečištění a to v letech 2000 - 2011. 

 

 

Obrázek 2: Graf výskytu ohlášených a potvrzených havárií v letech 2000 - 2011 

 

 
Tabulka 1: Rozdělení potvrzených havárií podle druhu znečištění v letech 2000 - 2011 

Druh 

havárie 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ropné 15 16 27 35 39 55 59 45 60 65 53 69 

chemické 3 3 4 5 2 9 3 6 1 8 10 4 

odpadní 3 3 3 9 4 2 10 17 8 7 14 8 

zemědělské 4 6 3 7 6 7 5 3 8 5 8 4 

jiné 16 17 17 28 17 11 18 11 8 11 11 13 

celkem 41 45 54 84 68 84 95 82 85 96 96 98 
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7 Činnosti s. p. Povodí Odry 
 

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
10

, zajišťuje státní podnik 

Povodí Odry Ostrava plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu Moravskoslezského  

a Olomouckého kraje. Jedná se o dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a užitkové vody pro 

průmysl v požadovaném množství a kvalitě během celého roku i v případech suchých období, 

spolupracuje s Hasičským záchranným sborem při zneškodňování havárií na vodních tocích  

a řídí a ovlivňuje hospodaření s vodami v rámci vodohospodářské soustavy povodí Odry 

podle Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy Povodí Odry a stanovených priorit: 

 

 zásobování pitnou a užitkovou vodou, 

 povodňová ochrana, 

 ochrana jakosti vody v tocích, 

 

K povodí Odry náleží 95 % území Moravskoslezského kraje a rozloha území, na němž podnik 

působí, představuje 6 252 km
2
 a celková délka významných vodních toků je 1 355 km.  

Povodí Odry, státní podnik Ostrava spravuje: 

 

 osm údolních nádrží (Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, Olešná, 

Těrlicko, Baška), 

 tři gravitační převody vod, 

 64 jezy, 

 osm malých vodních elektráren. [27.] 

 

Vodní hospodářství je jednou z oblastí tzv. národní kritické infrastruktury
11

 a především zde, 

v Moravskoslezském kraji, kde žije více než milion obyvatel a je zde vysoká koncentrace 

průmyslových podniků, je zabezpečení obyvatelstva a podniků dodávkami pitné a užitkové 

vody základním faktorem udržení rozvoje kraje.   

Zajištěním této vody v dostatečném množství a vyhovující kvalitě pro různé druhy 

spotřebitelů je významným úkolem vodního hospodářství v České republice. Zásobení vodou 

patří ke stěžejním problémům, které na úseku vodního hospodářství od počátku užívání vod 

významně ovlivňují hospodářský a společenský vývoj každého regionu, což platí rovněž pro 

                                                 
10

 § 29 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb. [13.] 
11

Usnesení bezpečnostní rady státu č. 140 z února 2010 [20.] 
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poměry Moravskoslezského kraje. Pro zabezpečení bezporuchové dodávky vody odběratelům 

byla vytvořena tzv. vodohospodářská soustava, což je soubor vodních děl spojených 

vzájemnými vazbami v účelový celek k využívání a ochraně vodních zdrojů v určité oblasti. 

V zájmovém území Moravskoslezského kraje se nachází Vodohospodářská soustava povodí 

Odry. [25.] 

 

7.1 Vodohospodářská soustava povodí Odry 
 

Vodohospodářská soustava povodí Odry, viz obr. 3, je víceúčelovou soustavou, tvořenou  

údolními nádržemi, převody vody a významnými jezy. Tato vodní díla koordinují nakládání  

s povrchovými vodami pro uspokojení požadavků uživatelů vod a plní funkce s přiřazenými 

prioritami dle jejich významu: [25.] 

 

Funkce  Priorita 
 

Zásobení pitnou vodou 1 
 

Zabezpečení minimálních průtoků v tocích 2 - 3 
 

Zásobení provozní a užitkovou vodou 2 - 3 
 

Povodňová ochrana 4 
 

Ovlivňování jakosti vody v tocích 5 
 

Zajištění rekreačních podmínek u vody 6 
 

Výroba elektrické energie 7 

 

 

Ve velice exponované oblasti Moravskoslezského kraje, co se týká průmyslové výroby  

a zalidněnosti, nebylo možné vysoké nároky na vodní hospodářství již řešit izolovanými 

vodohospodářskými opatřeními, a to vedlo ke vzniku Vodohospodářské soustavy povodí 

Odry. Hlavním cílem této soustavy je plně uspokojit nároky na dodávku vody pro 

obyvatelstvo a průmysl a zajistit a nadlepšovat průtoky ve vodních tocích pod nádržemi a také 

ve vzdálenějších profilech, což má pozitivní vliv také na kvalitu vody v tocích. Nároky 

ochrany před povodněmi jsou v soustavě řešeny respektováním ochranných objemů   

ve vodních nádržích, rekreační podmínky jsou uspokojovány udržováním „rekreačních 

hladin“ na některých údolních nádržích v letním období, pokud to dovolí hydrologická 

situace, a vypouštěním minimálních průtoků z nádrží pro umožnění rekreace podél vodních 

toků. [25.] 
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Obrázek 3: Schéma vodohospodářské soustavy povodí Odry [28.] 

 

 

Vodohospodářská soustava povodí Odry je situována na části území Moravskoslezského kraje 

a zahrnuje tzv. vodárenskou část s vodními nádržemi Šance, Morávka, Slezská Harta  

a Kružberk a tzv. Ostravský uzel s vodními nádržemi Olešná a Žermanice a vzdouvacími 

objekty a převody vody, umožňujícími nakládání s vodou. [25.] 
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Oproti původnímu vymezení vodohospodářské soustavy povodí Odry z roku 1989 byly 

odděleny subsystémy Olše a Lubiny, které nemají tak těsnou vazbu na ostatní vodní díla nebo 

nejsou z hlediska vodohospodářského tak významné. Vliv nakládání s vodami na vodních 

dílech soustavy (zásobování obyvatel pitnou vodou, průmyslu užitkovou vodou) pokrývá 

významnou plochu území Moravskoslezského kraje a zasahuje prostřednictvím distributorů  

i do okolních oblastí, jako je Polská republika či Olomoucký kraj. [25.] Na obr. 4 můžeme 

vidět schéma zásobování pitnou a užitkovou vodou.  

 

 

 

Obrázek 4: Schéma zásobování vodou [29.] 

 

 

Řízení a ovlivňování hospodaření s vodami v rámci vodohospodářské soustavy povodí Odry 

probíhá podle Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí Odry. 
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7.2 Manipulační řád 
 

 

Manipulační řád vodohospodářské soustavy povodí Odry (dále jen MŘ VHS PO) je souborem 

pravidel, kterými se koordinuje nakládání s povrchovými vodami na vodních dílech VHS PO.  

Původní MŘ VHS PO byl schválen v lednu 1990, ale vzhledem k podstatným změnám  

ve vodním hospodářství od té doby bylo nutné připravit nová pravidla pro nakládání s vodami 

a řízení vodních děl v povodí Odry. Bylo nutno reagovat na změny v úrovni vodárenských  

a průmyslových odběrů, na nové pohledy na minimální zůstatkové průtoky ve vodních tocích, 

na aktuální ekonomické a legislativní prostředí, ale také na dokončení výstavby největšího 

zdroje povrchové vody v regionu - vodní nádrže Slezská Harta. [25.] 

Výstavba Slezské Harty započala v roce 1987 a skončila rokem 1997, kdy region postihly 

zničující povodně. A právě tehdy nová přehrada zachytila celou povodeň v její oblasti  

a zabránila ještě větším škodám, než ke kterým v roce 1997 došlo. Přitom se přehradní nádrž 

Slezská Harta měla napouštět několik let.  

Manipulační řád obsahuje principy řízení jednotlivých funkcí vodohospodářské soustavy, 

rozdělených podle priorit, tj. funkce zásobní, zabezpečení minimálních průtoků v tocích, 

povodňová ochrana, ovlivňování jakosti vod v tocích, funkce rekreační a výroba elektrické 

energie. Užívání vod vyplývající z těchto funkcí byly rozlišeny podle důležitosti do tříd 

významnosti. Nejdůležitější jsou vodárenské odběry a základní minimální průtoky pod 

nádržemi, dále následují průmyslové odběry a minimální průtoky na tocích, povodňová 

ochrana a zvýšené minimální průtoky pod nádržemi. Rekreace a výroba elektrické energie má 

nejmenší priority. Při řízení soustavy je nejdříve nutno uspokojit požadavek vyšší třídy,  

až následně požadavky tříd nižších. V případě, kdy je nutno z důvodu stavu daného zdroje 

určitý požadavek na dodávku vody omezit, musí být nejprve využito možnosti jeho 

přemístění na jiný zdroj. Až poté dochází ke krácení dotčených nakládání s vodami o stejný 

díl. [25.] 

Manipulační řád definuje rovnováhu provozu soustavy k uspokojení jednotlivých nároků  

na vodu. Na základě sestaveného simulačního modelu soustavy jsou stanovena pásma 

manipulací na nádržích a jezech, minimální průtoky pod odběrnými místy a je optimalizován 

celý systém spolupráce vodních děl v soustavě. Od schválení MŘ VHS PO je každoročně 

prováděna aktualizace jeho textové části a jsou vydávány přílohy s omezenou platností  

na daný hydrologický rok, které zohledňují aktuální vývoj v odběrech povrchových vod.  

To vše je rozesíláno orgánům státní správy a hlavním uživatelům vod, kteří jsou tak průběžně 

informováni o aktuálním stavu hospodaření v soustavě. [25.] 
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7.3 Jakost vod 
 

Aby bylo možné posoudit míru přiblížení se k cílovým imisním limitům, je potřeba dobře 

znát stav povrchových a podzemních vod a tím naplnit § 21 vodního zákona, ukládajícího 

povinnost zjišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod. Tyto základní informace 

jsou zajišťovány pomocí monitoringu jakosti vod.  

Pravidelné sledování jakosti vody v tocích bylo zahájeno v roce 1963 a bylo vyvoláno 

především nadměrným zhoršováním jakosti vod v tocích v důsledku vypouštění zvýšeného 

množství většinou nečištěných odpadních vod v padesátých letech. Provoz pozorovací sítě byl 

postupně zajišťován různými organizacemi (Státní vodohospodářskou inspekcí, 

Vodohospodářským rozvojem a výstavbou, Výzkumným ústavem vodohospodářským, 

apod.), pro něž odběry vzorků a jejich rozbory zajišťovaly laboratoře nejdříve Krajských 

vodohospodářských rozvojových a investičních středisek a později (po r. 1966) laboratoře 

podniků Povodí.  

Správou státní sítě sledovaných profilů povrchových a podzemních vod byl od sedmdesátých 

let minulého století pověřen Hydrometeorologický ústav (HMÚ - nyní  ČHMÚ) s tím,  

že praktické provádění odběrů a analýz zůstalo u podniků Povodí. [24.] 

 

7.4 Monitoring správců významných vodních toků  
 

 

Na státní síť monitorovacích profilů, která vzhledem ke své hustotě nemůže být úplným 

a vyčerpávajícím zdrojem informací o kvalitě povrchových vod v povodí, navazují 

podrobnější sítě správců toků, z nichž nejvýznamnější je monitoring státních podniků Povodí. 

Jejich monitoring má rovněž dlouhou tradici, rozsah sledovaných látek je podobný rozsahu  

ve státní síti, je průběžně a operativně upravován a celý systém slouží jako doplňující 

informace. V povodí Odry tento systém funguje tak, že je vytipováno cca 90 tzv. orientačních 

profilů na povrchových tocích, z nichž se na 45 - 50 profilech podle aktuální potřeby  

a zpravidla vždy po dobu dvou let provádějí patřičná sledování. Nedílnou součástí  

je i sledování kvality vody na vodních dílech, zvláště vodárenských, které slouží k odběrům 

vody pro pitné účely. Celý monitoring je doplněn sledováním zdrojů znečištění,  

tzn. sledováním kvality odpadních vod přímo z výustí jednotlivých uživatelů vody. Všechna 

tato sledování slouží k plnění povinností správců povodí na úseku jakosti vod v tocích  

a vodních dílech, ke kontrole o dodržování podmínek a povinností uživatelů vody, 
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stanovených v povoleních a souhlasech vodoprávních úřadů a k vytváření podkladů  

pro činnost těchto úřadů. Zjištěné výsledky jsou ukládány do databází a každoročně 

vyhodnocovány. Správce povodí Odry rovněž provádí na základě bilaterálních dohod mezi 

Českou republikou a Polskou republikou monitoring na hraničních vodách. [24.] 

Míra znečištění povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody, viz obr. 5. 

 

 

Obrázek 5: Míra znečištění podle pěti tříd jakosti [24.] 

 

7.5 Povodňová ochrana 
 

Základními dokumenty, podle kterých se postupuje při ochraně před povodněmi, jsou 

povodňové plány. Jsou to dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných  

a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, 

organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace 

povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy  

a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech 

a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. [23.] 

 

Při zvlášť velkých povodních může hejtman kraje vyhlásit podle krizového zákona
12

 jeden  

z krizových stavů. V těchto případech přebírá řízení povodňové situace a povodňová komise  

se stává jeho poradním orgánem.  

 

Zpracovatelem povodňového plánu uceleného povodí je podle [15.] Moravskoslezský kraj,  

při něm je ustavena pracovní skupina, složená ze zástupců všech zainteresovaných složek. 

Jejím úkolem je plán průběžně aktualizovat a to zvláště v otázkách:  

                                                 
12

 Zákon č. 240/2000 Sb. [13.] 



24 

 

 organizace zabezpečovacích a záchranných prací, 

 evakuace, 

 organizace dopravy – náhradní dopravní trasy, 

 systému vyrozumění. [23.] 

 

Součástí povodňových plánů je i organizace povodňových prohlídek vodních toků a jsou 

řešeny na úrovni povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností. Jejich účelem je zjistit, 

zda se na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích nenachází závady, které  

by mohly zvýšit škodlivé následky povodní, a návazně na to následně organizovat odstranění 

těchto závad. Prohlídky jsou prováděny provozními složkami správců toků jednou ročně  

ve spolupráci s příslušnými povodňovými orgány, o jejich výsledku je podávána závěrečná 

zpráva.   

Důležitou povinností správců vodních děl je zpracování údajů o parametrech možných tzv. 

zvláštních povodní
13

 (charakteristiky průlomových vln a rozsah jimi ohroženého území)  

a jejich poskytnutí orgánům integrovaného záchranného systému. Povodí Odry, s. p. jako 

správce významných vodních děl I. a II. kategorie má zpracovány studie zvláštních povodní 

pro vodní díla Šance, Žermanice, Těrlicko a kaskádu vodních děl Slezská Harta - Kružberk.  

Významnými zařízeními, která slouží k ochraně před povodněmi, jsou údolní nádrže.  

Na území Moravskoslezského kraje je jich celkem sedm (všechny jsou ve správě s. p. Povodí 

Odry), z nichž šest - Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Olešná a Žermanice - je 

řízeno Manipulačním řádem vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO), nádrž 

Těrlicko je řízena samostatně svým manipulačním řádem vzhledem k existenci izolovaného 

subsystému povodí Olše.  

Vodní díla VHS PO mimo povodňovou ochranu vzájemně spolupracují na zajištění dalších 

hlavních účelů své existence – na zásobení pitnou vodou obyvatel Moravskoslezského kraje, 

zásobení provozní vodou průmyslových podniků a na zabezpečení minimálních průtoků  

v tocích. Hospodaření nádrží (včetně ovlivňování povodňové ochrany) je zajišťováno spolu  

s gravitačními převody vody Morávka-Lučina a Olešná-Ostravice. [23.] 

 

V tab. 2 můžeme vidět četnost povodní v letech 2000 - 2011, které byly evidovány v rámci  

s. p. Povodí Odry. 

                                                 
13

 Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího 

nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové 

situace na území pod vodním dílem. [15.] 
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Tabulka 2: Povodně v letech 2000 - 2011 

 

Rok od - do vodní tok n-letost 

2000 16. 7. - 19. 7. 

Ondřejnice 5 

Olše 5 

Stonávka 10 

2001 - 2004 nebyly evidovány 

2005 24. 8. - 25. 8. 

Olše 20 

Ropičanka 5 

Stonávka 100 

Morávka 5 

Lučina 20 

Ondřejnice 5 

2006 29. 3. - 3. 4. Odra 5 

2007 6. 9. - 8. 9. 

Jičínka 20 

Ondřejnice 5 

Porubka 20 

Opava 20 

Opavice 20 

Olše 5 

Osoblaha 50 

Bělá 10 

Vidnávka 20 

2008 nebyly evidovány 

2009 24. 6. - 28. 6. 

Jičínka 100 

Husí potok 100 

Sedlnice 5 

Lubina 20 

Ondřejnice 20 

Černá Opava 20 

Bělá 50 

Vidnávka 100 

2010 16. 5. - 20. 5. 

Jičínka 10 

Bílovka 10 

Lubina 100 

Ondřejnice 20 

Odra 50 

Morávka 100 

Ostravice 100 

Olešná 50 

Lučina 100 

Olše 100 

Petrůvka 100 

2011 nebyly evidovány 
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8 Současný Plán krizové připravenosti s. p. Povodí Odry 
 

 

Stávající Plán krizové připravenosti s. p. Povodí Odry byl zpracován na základě zajištění 

plnění opatření, vyplývajících z Krizového plánu Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 

V této kapitole uvedu náležitosti, podle kterých zpracovatel postupoval, a které jsou uvedeny  

v § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění změny nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 

 

Plán krizové připravenosti se skládá ze základní části a přílohové části.  

 

Základní část obsahuje 

 

a) vymezení předmětu podnikání právnické nebo podnikající fyzické osoby a úkolů  

a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti, 

b) charakteristiku organizace krizového řízení a havarijní připravenosti, 

c) výčet a analýzu krizových ohrožení, jejich možný dopad na činnost právnické nebo 

podnikající fyzické osoby, 

d) zásady pro používání plánu krizové připravenosti. 

 

 

Přílohovou část tvoří dokumenty nezbytné k zvládnutí krizové situace, zejména 

 

a) výpis z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení s uvedením požadavku 

zpracovatele krizového plánu na účast právnických nebo podnikajících fyzických osob 

při zabezpečení krizových opatření, 

b) plán akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro zajištění 

pohotovosti, připravenosti k plnění krizových opatření a ochrany před účinky 

krizových situací, 

c) plán krizových opatření k řešení krizových stavů v rámci působnosti právnické nebo 

podnikající fyzické osoby, 

d) vnitřní havarijní plán, pokud ho právnická nebo podnikající fyzická osoba zpracovává 

podle zvláštních právních předpisů, 
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e) plán opatření hospodářské mobilizace u stanovených subjektů hospodářské 

mobilizace
14

, 

f) plány spojení, topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových situací, 

g) přehled uzavřených smluv a dalších dokumentů mezi právnickou nebo podnikající 

fyzickou osobou a příslušným orgánem krizového řízení nebo zpracovatelem 

krizového plánu, 

h) další dokumentace potřebná pro řešení krizových stavů, zejména statuty a jednací 

řády, vzory hlášení, předpisy, dohody o spolupráci. 

  

                                                 
14

 § 16 zákona č. 241/2000 Sb. [14.] 

 



28 

 

9 Zhodnocení stávajícího Plánu krizové připravenosti  
s. p. Povodí Odry 

 

Plán krizové připravenosti je dokument, v němž jsou upraveny přípravy podniku na krizové 

situace a jejich řešení. Tento plánovací dokument zpracovává s. p. Povodí Odry na výzvu 

krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského, ale také Olomouckého 

kraje, jelikož řeka Odra se rozléhá ve správních územích obou krajů. Tuto výzvu obdrží 

dopisem generální ředitel s. p. Povodí Odry. Samotný dokument byl zpracován v roce 2004 

odbory s. p. Povodí Odry - VH dispečinkem a referátem bezpečnosti, ochrany a obrany - 

v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.  

Je vyhotoven ve třech výtiscích. Originál je uložen u generálního ředitele s. p. Povodí Odry, 

který ho i schvaluje, jedna kopie je na vodohospodářském dispečinku a jedna kopie  

na referátu bezpečnosti, ochrany a obrany.  

 

Stávající Plán krizové připravenosti s. p. Povodí Odry je rozdělen na základní a přílohovou 

část. Již zde nastává legislativní problém, protože podle novelizace nařízení vlády č. 462/2000 

Sb. má být plán rozdělen na část základní, operativní a pomocnou. Touto legislativní změnou 

se budu zabývat až v závěrečné části, kde popíšu návrhy na aktualizaci stávajícího Plánu 

krizové připravenosti dle platných zákonů. 

 

9.1 Zhodnocení základní části stávajícího plánu krizové 
připravenosti 

 

 

V základní části plánu je vymezen předmět podnikání s. p. Povodí Odry a také přehled úkolů  

a opatření, které byly důvodem zpracování tohoto plánu ve stanovených prioritách. Předmět 

podnikání státního podniku musí souhlasit s výpisem z obchodního rejstříku. 

Jelikož Ministerstvo zemědělství, které jménem státu vykonává funkci zakladatele státního 

podniku podle ustanovení zákona o povodích
15

 a podle zákona o státním podniku
16

, vydalo 

Zakládací listinu státního podniku Povodí Odry ze dne 12. 12. 2011, je třeba do plánu krizové 

připravenosti doplnit nově definované hlavní předměty činnosti podnikání. 

 

 

                                                 
15

 Zákon č. 305/2000 Sb. [16.] 
16

 Zákon č. 77/1997 Sb. [10.] 
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V základní části stávajícího plánu krizové připravenosti nejsou vypsány další podnikatelské 

činnosti podle živnostenského oprávnění a rozhodnutí o udělení licence a také rozsah  

a podmínky hospodaření a podnikání. Tento nedostatek bych z hlediska připravenosti  

na krizové situace a jejich řešení nepovažoval za důležitý, ale pokud jsou zde tyto údaje 

uvedeny, měly by korespondovat s výpisem z obchodního rejstříku. 

 

V úvodní části plánu krizové připravenosti, kde je mimo jiné vypsán název zpracovatele 

plánu, spolu s poštovními adresami, telefonními, faxovými a e-mailovými spojeními, chybí 

přehled spojení na základní složky integrovaného záchranného systému. 

V této části plánu, kde jsou vypsána spojení na správu státního podniku v Ostravě, na Závod 1 

v Opavě a Závod 2 ve Frýdku-Místku, by mohly být uvedeny i kontakty na další subjekty, 

které by svou účastí pomohly k rychlejšímu a zdárnému zvládnutí nastalé mimořádné situace 

(např. kontakty na městské úřady, na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, havarijní služby 

nebo jiné odborné subjekty).  

Dále je v základní části definována charakteristika organizace krizového řízení podniku.  

Zde je popsána organizační struktura v klidovém stavu, ale také organizační struktura 

v krizovém stavu a definovány krizové orgány s. p. Povodí Odry.  

 

Organizační struktura podniku v klidovém stavu je dána organizační normou „Organizační 

řád“. Tento vnitropodnikový dokument stanovuje vnitřní organizaci a řízení, ale také úkoly  

a odpovědnosti jednotlivých útvarů a osob. Pokud jde o změnu organizační struktury státního 

podniku při vyhlášení krizového stavu, tak tato se nemění.  

Podle povahy krizové situace jsou definovány dva typy orgánu krizového řízení podniku,  

a to Povodňová komise Povodí Odry pro případ povodní a Krizový štáb Povodí Odry pro jiné 

krizové situace. Úkoly a činnost podniku v oblasti povodňové ochrany vyplývají z vodního 

zákona
17

. Povodí Odry, státní podnik plní úkoly správce povodí, vodních toků, vlastníka 

vodních děl a vlastníka pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území.  

Zde chybí popis činností a úkolů Povodňové služby Povodí Odry s. p., složení Povodňové 

komise Povodí Odry, jejího technického štábu, ale také kompetence a kontakty na jednotlivé 

členy. Tyto úkoly a činnosti, ale také složení těchto orgánu je definováno ve směrnici 

generálního ředitele „Organizace Povodňové služby Povodí Odry s. p.“. 

 

                                                 
17

 Zákon č. 254/2001 Sb. [15.] 
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Pro zdolávání krizových situací, které vznikly u jiného důvodu než povodně, je jmenován 

krizový štáb Povodí Odry. Zde jsou v tabulce uvedeni členové krizového štábu, jejich funkce 

ve štábu i funkce, kterou zastávají v podniku. Ale opět zde nejsou uvedeny telefonní a jiné 

kontakty na tyto osoby.  

 

Důležitou součástí plánu krizové připravenosti je výčet a analýza krizových ohrožení a jejich 

možný dopad na činnost s. p. Povodí Odry. Zpracovatel využívá výstupy z analýzy rizik, které 

mu poskytne Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Jde o krizová rizika vnitřní  

a vnější. U vnitřních krizových rizik se hlavně jedná o možnost vzniku požáru a ohrožení 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Pro toto byly vydány patřičné vnitropodnikové organizační 

normy.  

U vnějších krizových rizik jde o ohrožení objektů a zaměstnanců Povodí Odry. Tuto část bych 

dále doplnil o předpokládané dopady na vlastní činnost.  

Poslední částí jsou další potřebné podklady a zásady pro používání plánu krizové 

připravenosti. Zde chybí přehled krizové a ostatní související legislativy. Tato legislativa  

je sice vypsána v úvodní části plánu, avšak pro lepší orientaci bych ji uvedl zde, a to například 

ve formě tabulky. Vzhledem k nutnosti plnění evropských norem bych platnou legislativu 

rozdělil na mezinárodní a národní, u tuzemské dále pak na resortní legislativu. To vše  

by mohlo přispět k lepší orientaci a přehlednosti. 

U seznamu osob, které se podílely na zpracování plánu krizové připravenosti Povodí Odry, 

chybí adresy bydliště a taky více variant spojení pro případ, že by osoby nebyly dostupné  

na svých mobilních telefonech, které jsou zde uvedeny jako jediný telefonický kontakt. 

Rovněž bych zde uvedl funkce, které zastávají ve svých resortech. 

 

Další potřebné podklady jsou metodiky a scénáře pro řešení krizových situací, které ohrožují 

objekty a zaměstnance Povodí Odry. Výčet těchto možných vnějších krizových rizik je dán 

výstupem z analýzy rizik, které poskytl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Pro řešení krizové situace postupuje krizový štáb Povodí Odry podle těchto scénářů a všechny 

přijaté a odeslané informace a přijatá rozhodnutí musí být písemně dokladovány. Proto bych 

zde vložil vzory a formuláře dokumentace pro rozhodování a provádění řídících opatření, 

které zde chybí. 
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9.2 Zhodnocení přílohové části stávajícího plánu krizové 

připravenosti 

 

V přílohové části plánu krizové připravenosti se nachází dokumentace nezbytná pro efektivní 

zvládnutí nastalé krizové situace.  

V této části dokládá zpracovatel plánu krizové připravenosti výpis z krizového plánu kraje, 

který musí obsahovat písemný požadavek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje na zpracování Plánu krizové připravenosti s. p. Povodí Odry. 

V písemném požadavku hejtmana Olomouckého kraje ze dne 1. 11. 2004, s výzvou k plnění 

opatření, vyplývajících z Krizového plánu Olomouckého kraje, nejsou vypsána opatření, 

jejichž plnění má s. p. Povodí Odry především zajišťovat. 

Součástí stávající přílohové části plánu je plán akceschopnosti s. p. Povodí Odry, který 

především zajišťuje pohotovost a připravenost k plnění krizových opatření. Jedná se o plán 

uvedení do pohotovosti a plán zabezpečení a vnitřní ochrany. Zde bych pro přehlednost 

doplnil plán o další přílohu, a to o kartu krizového štábu Povodí Odry. Byly by zde uvedeny 

základní informace o umístění pracoviště krizového řízení, o jaký typ pracoviště se jedná, je-li 

to hlavní nebo záložní pracoviště, dále také kapacity, doba autonomního provozu, technické 

vybavení a další zabezpečení, jako například možnosti stravování apod.  

Další dokument v přílohové části plánu krizové připravenosti je plán krizových opatření.  

Ten slouží k řešení krizových stavů v rámci působnosti s. p. Povodí Odry. Zde jsou jako 

jednotlivé přílohy uvedeny karty krizových opatření, které zpracoval Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje a předal je na odborném shromáždění pracovníků, pověřených 

zabezpečováním úkolů vyplývajících z krizového zákona. Tyto karty krizových opatření jsou 

zpracovávány pro dominantní krizová rizika. 

Součástí přílohové části jsou i typové plány, které zpracovávají ústřední správní úřady pro 

jednotlivé druhy krizových situací a doporučují typové postupy, zásady a opatření pro jejich 

řešení. Zde jsou uvedeny ty typové plány pro řešení krizových situací, které jsou v působnosti 

s. p. Povodí Odry.  

Raději bych zde definoval konkrétní plánovaná opatření v působnosti s. p. Povodí Odry 

k řešení krizových situací, včetně uvedení odpovědností za jejich provedení. 
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V plánu spojení jsou kontakty na generálního ředitele s. p. Povodí Odry, vedoucího 

vodohospodářského dispečinku a dispečinku, jako nepřetržitou službu. Dále také jednotné 

telefonní číslo na krizový štáb kraje, který zasedá v budově Integrovaného bezpečnostního 

centra Moravskoslezského kraje, Nemocniční 11, Ostrava-Moravská Ostrava. Chybí zde však 

kontakty na složky, podílející se na řešení krizové situace, s uvedením řídících  

a koordinačních vztahů, dále také kontaktní místa na funkce představitelů orgánů krizového 

řízení a výkonných a dalších složek, jejich telefonní čísla, e-mailové adresy, popřípadě jiné 

spojovací prostředky, adresy a místa pobytu. 

Měly by zde být rovněž založeny topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením 

krizových situací, mapy objektů a území. Dále pak založeny i pravděpodobné nebezpečné 

zóny, jako zóny vnějšího havarijního plánování, které poskytne Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, záplavová území apod. Tyto podklady jsou uloženy v elektronické 

podobě, avšak měly by být i zálohovány touto formou. 

V přehledu uzavřených smluv jsou uvedeny smlouvy o vzájemné spolupráci  

a informovanosti, které mezi sebou uzavřeli s. p. Povodí Odry a Hasičské záchranné sbory 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje, ale také smlouva o odběru a rozboru vzorků vody  

při monitorování za radiační mimořádné situace, uzavřená mezi s. p. Povodí Odry  

a Výzkumným ústavem vodohospodářským. Tento přehled bych doplnil například o smlouvy, 

které řeší odběr vody k další úpravě na vodu pitnou, popř. vodu užitkovou. 

 

Dále je zde i přehled vlastních sil a prostředků, s nimiž s. p. Povodí Odry disponuje. Jsou zde 

uvedeny počty zaměstnanců podle jednotlivých závodů a správy státního podniku. U přehledu 

prostředků jsou pouze informativní čísla o počtech a druzích technických prostředků. Uvedl 

bych zde i základní technická data a možnosti využití těchto prostředků. Tento přehled bych 

doplnil i o Plán materiálně-technického zabezpečení, který obsahuje potřeby materiálně-

technického zabezpečení činností s. p. Povodí Odry při řešení krizových situací. 
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9.3 Dílčí závěr 
 

Stávající Plán krizové připravenosti s. p. Povodí Odry svým obsahem nevybočoval 

z dřívějších zákonných požadavků na jeho strukturu. Nalezené nedostatky, které jsem uvedl 

výše, by nijak výrazně neměly ovlivnit připravenost podniku na krizové situace a jejich 

řešení, avšak mám za to, že odstranění některých uvedených nedostatků by pomohlo 

rychlejšímu řešení konkrétních nastalých mimořádných situací. Při vypjatých situacích,  

kdy je třeba jednat co možná nejrychleji, je přehlednost a dostupnost důležitých postupů  

a informací nedílnou součástí zdárného zvládnutí krizové situace. Během tvorby plánu  

i po jeho dokončení je důležité plán konzultovat se všemi dotčenými osobami či složkami, 

zejména tak, aby rozhodovací orgány pochopily své pravomoci. 
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10   Současné požadavky na Plán krizové připravenosti  
a návrh aktualizace Plánu krizové připravenosti  
s. p. Povodí Odry 

 

V této závěrečné části bych chtěl, dle současných legislativních požadavků na zpracování 

Plánu krizové připravenosti, podat návrhy na aktualizaci plánu. Jelikož byla základní část 

plánu každoročně aktualizována po stránce personálního obsazení a telefonního spojení, tak 

pojmem aktualizace myslím změnu základní a přílohové části stávajícího plánu v tom,  

že došlo k podstatným změnám podmínek, za nichž byl v roce 2004 zpracován. A to změnou 

tzv. krizové legislativy.  

Současné požadavky na zpracování Plánu krizové připravenosti se liší především ve struktuře 

samotného plánu. Plán již není rozdělen na základní a přílohovou část, ale nýbrž na části tři.  

A to na část základní, operativní a pomocnou
18

. Obsah a rozsah Plánu krizové připravenosti  

je nyní stanoven novelizací nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
19

  

 

10.1 Základní část plánu krizové připravenosti 
 

a) Vymezení předmětu činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby a úkolů  

a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti 

 

Do této části plánu bych uvedl předměty činnosti s. p. Povodí Odry, které jsou dány Zakládací 

listinou, vydanou Ministerstvem zemědělství ČR a plní charakter opatření, která vyplývají 

z krizového plánu Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Dále bych uvedl identifikační 

údaje s. p. Povodí Odry, jako je adresa, že je podnik zapsán v obchodním rejstříku  

u Krajského soudu v Ostravě a také identifikační číslo podniku. 

Měl by zde být uveden přehled úkolů a opatření, které jsou důvodem zpracování plánu. 

Především se jedná o zajištění dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a užitkové vody pro 

průmysl v požadovaném množství a kvalitě během celého roku i v suchých obdobích, 

spolupráci s HZS při zneškodňování havárií na vodních tocích a řízení a ovlivňování 

hospodaření s vodami v rámci vodohospodářské soustavy povodí Odry podle komplexního 

manipulačního řádu a stanovených priorit. Uvedou se zde i orgány krizového řízení, které toto 

plnění vyžadují. 

                                                 
18

 §17 odst. 1 NV č. 462/2000 Sb. [6.] 
19

 ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení vlády č. 431/2010 Sb. 
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b) Charakteristika krizového řízení 

 

V charakteristice řízení bych vymezil organizační strukturu státního podniku Povodí Odry 

Ostrava, která se podílí na připravenosti na krizové situace a také jejich řešení. Zde bych 

uvedl VH dispečink, povodňovou komisi Povodí Odry pro případ řešení povodní a KŠ PO, 

který vzniká pro zdolávání krizových situací, které vznikly z jiného důvodu než povodně. 

Dále bych definoval činnost a složení těchto orgánů. Mohly by zde být uvedeny vazby  

na orgány, se kterými s. p. Povodí Odry spolupracuje při řešení nastalých situací, a to např. 

vazby na KŠ MSK a Olomouckého kraje, ale také na HZS MSK a Olomouckého kraje. 

Jak už jsem zmiňoval v jiné kapitole, tak ke změně organizační struktury při přechodu  

na krizový stav nedojde. 

 

c) Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný dopad  

na činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby 

 

Zde se vypíšou konkrétní možné hrozby, které by daly vzniknout krizové situaci. V rámci 

tohoto přehledu bych vypsal pouze ty zdroje rizik, které by ohrozily plnění výše uvedených 

opatření. Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení zpracuje s. p. Povodí Odry pomocí 

materiálů Hasičského záchranného sboru. Dále by si měl podnik vyhodnotit dopady hrozeb  

na jeho činnost. 

 

10.2 Operativní část plánu krizové připravenosti 
 

 

a) Přehled opatření vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení 

a způsob zajištění jejich provedení 

 

V této části plánu krizové připravenosti by měl být podrobněji rozepsán popis úkolů  

a opatření, které byly důvodem vzniku plánu. Vypíšou se zde konkrétní postupy při realizaci 

těchto úkolů a opatření a dále by zde měly být např. definovány předpokládané požadavky  

na síly a prostředky k realizaci daných postupů. 
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b) Způsob zabezpečení akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro 

zajištění provedení krizových opatření a ochrany činnosti právnické nebo podnikající 

fyzické osoby 

 

Zde v této části by měla být popsána fyzická ochrana podniku, a to např. zabezpečení 

kamerovým systémem, alarmem, najmutím soukromé agentury na hlídání objektu a stanovení 

režimových opatření, kde se stanoví výměna hlídek apod.  

Dále popsat, jak bude zabezpečena komunikace za krizových situací, a to např. krizovými 

telefony, videokonferencí apod. Uvedl bych zde způsob aktivování osob, které jsou 

odpovědné za řešení plnění opatření a také vymezení jejich pravomocí. 

 

c) Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení 

 

Zde by měla být zejména definována plánovaná opatření v působnosti s. p. Povodí Odry, 

která budou realizována za účelem řešení nastalé krizové situace. I zde by měly být vymezeny 

odpovědnosti za provedení těchto opatření, a taky jaké budou předpokládané požadavky  

na síly a prostředky k řešení situace.  

 

d) Plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů mobilizační dodávky 

 

V této části plánu krizové připravenosti se v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb. uvede plán 

opatření hospodářské mobilizace
20

. Zpracovatelem plánu opatření hospodářské mobilizace  

je pouze dodavatel mobilizační dodávky
21

. 

 

e) Přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení 

 

V přehledu spojení na příslušné orgány krizového řízení by měl být uveden telefonní seznam, 

elektronické adresy a další kontakty na subjekty, které se podílí na krizovém řízení. A to např. 

na Hasičský záchranný sbor, KŠ PO, krizový štáb kraje, povodňovou komisi, krajský úřad 

(hejtman) a další důležité subjekty. 

 

 

                                                 
20

 § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 241/2000 Sb. [14.] 
21

 v souladu s § 15 zákona č. 241/2000 Sb. [14.] 
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f) Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných  

při řešení krizových situací 

 

Zde v této části plánu krizové připravenosti by mohl být uveden seznam dalších plánů, které 

by bylo možné využít při řešení nastalé krizové situace. V přehledu by se uvedl zpracovatel  

a místo uložení. 

 

10.3 Pomocná část plánu krizové připravenosti 
 

 

a) Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na mimořádné události nebo 

krizové situace a jejich řešení 

 

V této části bych uvedl výčet zákonů a prováděcích právních předpisů, které lze využít při 

přípravě na krizové situace a jejich řešení. Pro přehlednost např. ve formě tabulky 

s rozdělením na mezinárodní a tuzemskou legislativu a také s rozdělením na resorty. 

 

b) Přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem 

zpracování plánu krizové připravenosti 

 

Zde by měly být uvedeny smlouvy a dokumenty, které byly uzavřeny k zajištění plnění 

opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti. Jde hlavně o smlouvy  

o poskytnutí spolupráce a pomoci, ale také o vzájemném informování mezi s. p. Povodí Odry 

a Hasičským záchranným sborem. Ale také například smlouvy o dodávkách služeb, které jsou 

spjaty se zajištěním provedení opatření, které byly důvodem vzniku tohoto plánu. 

 

c) Zásady manipulace s plánem krizové připravenosti 

 

V této části se uvede zejména místo uložení plánu. Plán krizové připravenosti by měl být 

vyhotoven ve třech výtiscích, originál u generálního ředitele Povodí Odry, jedna kopie na VH 

dispečinku a jedna kopie na Referátu bezpečnosti, ochrany a obrany. Dále uvést způsob 

aktualizace plánu. Plán by měl být po personální a kontaktní stránce aktualizován každý rok  

a další důležité změny potom aktualizovány okamžitě. Rovněž by zde měl být uveden seznam 

těch organizačních útvarů, které jsou zodpovědné za zpracování jednotlivých částí plánu. 
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Zpracovateli Plánu krizové připravenosti s. p. Povodí Odry jsou vedoucí VH dispečinku PO  

a vedoucí referátu bezpečnosti, ochrany a obrany. Současně se stanoví pravidla manipulace 

s plánem a také je-li některá z částí označena jako utajovaná informace, neutajovaná 

informace nebo zvláštní skutečnost. Tato informace by pak zásadně ovlivnila manipulaci 

s tímto plánem. 

 

d) Geografické podklady 

 

Zde by měly být uvedeny důležité geografické podklady, které by byly využity při přípravě  

a řešení krizové situace, jež by mohla ohrozit plnění opatření vyplývajících z krizového plánu. 

Tyto podklady by měly být uloženy jak v elektronické podobě, tak v písemné formě a jedná  

se např. o mapové podklady, data GIS a jiné důležité podklady. 

 

e) Další dokumenty související s připraveností na mimořádné události nebo krizové 

situace a jejich řešením 

 

V této části by mohly být uvedeny další dokumenty, potřebné při přípravě na krizové situace  

a jejich řešení. Například typové plány nebo karty krizových situací. 
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11   Závěr 
 

 

Tématem diplomové práce je krizová připravenost státního podniku Povodí Odry. 

Diplomovou práci jsem rozdělil do jednotlivých kapitol, kde jsem v úvodu popsal základní 

pojmy z krizové legislativy a pojmy, se kterými jsem v diplomové práci pracoval. Poté jsem 

se věnoval základní krizové legislativě, o kterou jsem se opíral během psaní mé diplomové 

práce. 

V další kapitole jsem definoval předměty činnosti státního podniku Povodí Odry, které jsou 

dány Zakládací listinou státního podniku, vydanou Ministerstvem zemědělství ČR. Hlavním 

předmětem činnosti je výkon správy povodí, čímž se mimo jiné rozumí správa významných 

vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových  

a podzemních vod v územní působnosti podniku Povodí Odry, a to vše podle vodního  

zákona [15.] a zákona o povodích. [16.] V další kapitole je na obr. 1 schéma organizační 

struktury státního podniku Povodí Odry, jehož zakladatelem je stát a v čele, jako statutární 

orgán je generální ředitel. Další kapitolou jsou statistiky mimořádných událostí v rámci 

podniku. Zde jsou na obr. 2 graficky znázorněny počty ohlášených a potvrzených 

mimořádných událostí a v tab. 1 četnosti jednotlivých ohlášených havárií podle druhu 

znečištění. Tyto údaje byly evidovány v letech 2000 - 2011. 

V následující kapitole jsem se věnoval problematice činnosti státního podniku Povodí Odry. 

Zabýval jsem se hlavně těmi činnosti podniku, kvůli kterým je podnik zařazen do přehledu 

právnických a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících 

z krizového plánu kraje. Nejdůležitější činností je zajištění dodávky pitné a užitkové vody. 

Popisuji zde vodohospodářskou soustavu povodí Odry, která slouží pro bezporuchovou 

dodávku vody odběratelům. VHS PO zahrnuje tzv. vodárenskou část s vodními nádržemi 

Šance, Morávka, Slezská Harta a Kružberk a tzv. Ostravský uzel s vodními nádržemi Olešná  

a Žermanice a vzdouvacími objekty a převody vody, umožňujícími nakládání s vodou. 

Dále zde popisuji tzv. Manipulační řád vodohospodářské soustavy povodí Odry,  

což je soubor pravidel, kterými se koordinuje nakládání s povrchovými vodami na vodních 

dílech VHS PO.  Důležitá je také jakost vody a s ní spojený monitoring na vodních tocích  

v povodí Odry. Další činností, kterou zabezpečuje státní podnik Povodí Odry, je povodňová 

ochrana. Tuto funkci výborně plní údolní nádrže, o kterých se v kapitole zmiňuji. V tab. 2 

jsou evidované povodně v letech 2000 - 2011 a vypsána jejich n-letá četnost. 
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V dalších kapitolách se již věnuji Plánu krizové připravenosti s. p. Povodí Odry. Popisuji  

zde náležitosti a obsah PKP dle staré legislativy, podle níž zpracovatel plánu postupoval. 

Snažil jsem se kriticky zhodnotit tento stávající plán a v dílčím závěru nastínil jeho 

nedostatky. V závěru již popisuji současné legislativní požadavky na náležitosti a obsah plánu 

a podávám návrh na jeho aktualizaci. 

 

Na základě výše uvedených poznatků byl stanovený cíl diplomové práce splněn, avšak  

je nutno dodat, že navržená aktualizace Plánu krizové připravenosti s. p. Povodí Odry by měla 

sloužit pouze jako podklad pro detailnější zpracování plánu, kdy bude mít zpracovatel 

dostatečné podklady a analýzy pro konkretizování jednotlivých úkolů a opatření. 
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