
1126 Vlastníci vodních děl – součinnost s obcí 

 

Vlastníci vodních děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně, v rámci zabezpečení úkolů při 

ochraně před povodněmi: 

• provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a krajů povodňové 
prohlídky vodních děl, zejména prověřují stav objektů a jejich připravenost z hlediska ochrany 
před povodněmi a odstraňují zjištěné závady, 

• zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění zabezpečovacích prací na vodních dílech, 

• v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých zaměstnanců a dostupnost věcných 
prostředků a prověřují jejich připravenost, 

• sledují na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména 
funkci přelivných objektů, postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp  
a nápěchů, postup tání a chod ledů, stav hladiny vody, popřípadě nahromadění plovoucích 
předmětů, 

• účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán 
obce s rozšířenou působností, správce vodního toku, příslušného správce povodí, pracoviště 
Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo 
nebezpečí povodňových škod; přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku příslušného 
správce povodí, 

• k mimořádným manipulacím na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů si 
vyžadují souhlas povodňového orgánu obce s rozšířenou působností nebo kraje podle možného 
dosahu vlivu manipulace, 

• provádějí zabezpečovací práce na vodních dílech včetně oblasti vzdutí, 

• zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních dílech, 

• po povodni provádějí prohlídku vodních děl, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují 
účelnost provedených opatření a poskytují povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, 
správci vodního toku a příslušnému správci povodí podklady pro zprávu o povodni, 

• odstraňují povodňové škody na vodních dílech, zejména je zabezpečují pro případ další povodně. 

 

Vlastníci vodních děl I. až III. kategorie (§ 61), kterým byla uložena povinnost zajistit provádění 

technickobezpečnostního dohledu dále 

• poskytnou příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a orgánům 

integrovaného záchranného systému údaje o parametrech možné zvláštní povodně (zejména 

charakteristiky povodňových vln a rozsah ohroženého území) a o provádění 

technickobezpečnostního dohledu (program) v období povodňové aktivity nebo krizových stavů; 

vodoprávní úřad může stanovit lhůtu pro splnění této povinnosti, 

• oznamují neprodleně příslušným povodňovým orgánům, správcům vodních toků a Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky skutečnosti rozhodné pro vyhlášení stavů pohotovosti  

a ohrožení při nebezpečí vzniku zvláštních povodní, pokud možno s předpovědí dalšího vývoje, 



• při bezprostředním ohrožení bezpečnosti vodních děl a vývoji směřujícím k narušení jejich funkce 

a vzniku zvláštní povodně varují povodňové orgány níže po toku podle povodňových plánů 

územních celků, Hasičský záchranný sbor České republiky a v případě nebezpečí z prodlení i 

bezprostředně ohrožené subjekty. 

Na rozestavěných vodních dílech plní úkoly vlastníka vodního díla stavebník.1 
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