
1019 Povodňové orgány v období mimo povodeň 

 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány1. Řízení ochrany před povodněmi 

zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností  

v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace  

a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své 

činnosti řídí povodňovými plány. 

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány  

a)  orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí, 

b)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských 

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, 

c)  krajské úřady, 

d)  Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší 

Ministerstvu vnitra. 

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při 

zajišťování řízení ochrany před povodněmi. 

Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení 

ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit. 

Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového 

orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším 

povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před 

povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, 

provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším 

povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů. 

 

Povodňové orgány obcí v době povodně 

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech 

možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou 

povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva 

a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při 

ochraně před povodněmi. Povodňová komise je aktivována až v době vzniku povodně. 

Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. 
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