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Etapy Programu prevence před povodněmi 

Ministerstva zemědělství 

I. 2002 – 2007 (4,04 mld. Kč, 435 staveb, ochráněno 

315 tis. obyvatel a majetek za 240 mld. Kč) 
 

II. 2007 – 2014 (11,15 mld. Kč, 387 staveb, efekty se 

vyhodnocují) 
 

III. 2014 – 2019 (orientace na retenci, akumulace vody 

v povodích) 



Situování akcí s náklady nad 10 mil. Kč 

realizovaných v rámci I. etapy  

státními podniky Povodí 



Situování 121 investičních akcí                  

s náklady nad 10 mil.Kč realizovaných                                 

v rámci II. etapy státními podniky 

Povodí a státního podniku Lesy ČR 



Opatření realizovaná Povodím Moravy s.p. 

Etapa PPO Počet staveb Celkové náklady 

I. 43 cca 1,6 mld. Kč 

II. 34 cca 1,8 mld. Kč 



4 podprogramy programu 129 260 

    

 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní  

                    řízení“  

 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro sloučené 

                    územní a stavební řízení a pro stavební řízení“  

 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ 

 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél 

                    vodních toků“ 

 



III. etapa (2014 – 2019) 

(Program 129 260) 

 
    

 zaměřena na efektivní protipovodňová opatření  

v záplavových územích 
 

 budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení 

retence (řízené rozlivy povodní), budování poldrů  

a vodních nádrží s retenčními prostory 
 

 zejména budou podporována chybějící opatření 

v oblastech s potenciálně významným povodňovým 

rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 

2007/60/ES 

 



Administrování III. etapy programu 

 Dokumentace programu („Podpora prevence před 

povodněmi – III. etapa“) schválená Ministerstvem 

financí 
 

 Pravidla programu (schválena Ministerstvem 

zemědělství) a dostupná na www.eagri.cz 
 

 Metodický pokyn k postupu žádostí navrhovatelů 
 

 Metodika hodnocení efektivity a ekonomické 

efektivnosti projektů 

http://www.eagri.cz/


Žadatelé 

 Správci vodních toků (s.p. Povodí a Lesy ČR) 
 

 Obce a města na pořízení poldrů a malých 

vodních nádrží 
 

 Obce a města jako „NAVRHOVATELÉ“ – navrhnou 

opatření (projekt), který je posouzen strategickým 

expertem a po schválení (posouzení strategickým 

expertem O.K.) realizaci zajistí správci vodních 

toků, po dokončení smluvně převedou 

navrhovateli 



Financování a termíny 

 Žádosti se podávají v letošním roce do 31. října 

2014 
 

 Finanční spoluúčast k dotovaným prostředkům 

- stavby s.p. Povodí – pro retenci 5 % 

- stavby s.p. Povodí – hráze, zkapacitnění 15 % 

- stavby s.p. Lesy ČR – 30 % 

- stavby realizované obcemi – 10 % 

- stavby „navrhovatelů“ – zajištění návrhu projektu + 

příslušných pozemků a územního rozhodnutí (realizace 

s.p. Povodí s účastí dle uvedených %) 



Posuzování projektů „Strategickým expertem“ 

 protipovodňová efektivita (rozsah snížení povodně, 

objem ochráněných hodnot) 
 

 ekonomická efektivnost (investice do opatření musí 

být nižší než hodnota ochráněného majetku) 
 

 ochrana životního prostředí – opatření nemůže mít 

nepříznivé dopady na životní prostředí 
 

 projekty s náklady nad 100 (resp. 50) mil. Kč 

projednává Ministerstvo financí 

 



 

Děkuji za pozornost ! 

Dotazy? 

Diskuse? 


