
1007 Správce vodního toku – součinnost s obcí 
 

Správce vodního toku 

Správu významných vodních toků vykonávají správci povodí1 (dle 305/2000 Sb., o povodích). Správu 
menších toků vykonávají obce, jimiž tyto toky protékají nebo PO a FO, s jejichž činností toky souvisejí 
a jsou určení Ministerstvem zemědělství. Tam, kde není správce vodního toku určen, vykonává ji 
správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem a to do doby, než bude určen2. 

 

Správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi v rámci prevence  
a připravenosti: 

 zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí, 

 provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností povodňové 
prohlídky na vodních tocích, 

 navrhují příslušným orgánům, aby uložily vlastníkům vodních děl nebo jiných staveb  
a pozemků na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná opatření  
na ochranu před povodněmi, 

 sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména 
postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod 
ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů, 

 účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové 
orgány obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, pracoviště Českého 
hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity. 

 

Správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi reakce na povodeň: 

 zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích prací 
na vodních tocích, 

 v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných 
prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňových plánů, 

 účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové 
orgány obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, pracoviště Českého 
hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle povodňových 
plánů, 

 zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích. 

 

Správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi obnovy: 

 poskytují odbornou pomoc obecním povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí  
s rozšířenou působností, 
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 navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity, 

 po povodni provádějí ve spolupráci s orgány ochrany přírody a vodoprávními úřady prohlídky 
vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a sepisují o nich protokol; dále posuzují 
účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji povodňovému 
orgánu obce s rozšířenou působností, příslušnému správci povodí a pracovišti Českého 
hydrometeorologického ústavu, 

 odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa 
pro případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku; na tyto činnosti se 
nevztahují zvláštní právní předpisy; zahájení těchto činností oznámí správce vodního toku 10 
pracovních dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody3. 
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