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c) z krajských zdrojů



Co v brožurce k programům 
najdete

• Název programu
• Dobu trvání
• Předmět podpory
• Alokované finanční prostředky
• Typy možných žadatelů
• Výši možné podpory 
• Kdy a kde žádat
• Přehled relevantních  dokumentů
• Kontaktní údaje
• Zjednodušené rozhodovací schéma
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Podpory financované z evropských 
zdrojů

• Projekt Prevence před povodněmi 2006
• Program rozvoje venkova České republiky
• Operační program Životní prostředí
• Operační programy přeshraniční spolupráce 
- Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 
- Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-

2013
- Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–

2013
- Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi 

Svobodným státem Sasko a Českou republikou
- Program přeshraniční spolupráce Slovensko - Česká republika 2007-

2013
Operační program Mezinárodní spolupráce  



Rekapitulace současných dotačních titulů MZe určených na 
protipovodňovou ochranu - Projekt Prevence před 

Povodněmi  2006
Vláda ČR schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007 až
2012 na projekty MZe: (usnesení vlády ze dne 15. 
listopadu 2006 č. 1304)

• Podpora prevence před povodněmi II
v rozsahu 10,0 mld. Kč

• Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby   
vodních nádrží
v rozsahu 4,2 mld. Kč

• Protipovodňová opatření realizovaná v rámci pozemkových 
úprav
v rozsahu 1,0 mld. Kč



Program 129 120 Podpora prevence před 
povodněmi II – současnost

podpora protipovodňových opatření s retencí (poldry a vodní nádrže)

podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (hrázování a 
zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků)

podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl

podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů
(mapy rozlivů a záplavových čar)



Aktuální informace Ministerstva zemědělství k implementaci 
Programu Podpora prevence před povodněmi II

Žadatelé:
• S.p. Povodí;
• S.p. Lesy ČR;
• Zemědělská vodohospodářská správa;
• Tzv. určení správci DVT.

Navrhovatelé (pouze roky 2007 – 2008):
• Obec;
• Město;
• Sdružení obcí;
• Kraj.

Ve 3 stanovených termínech podáno úhrnem 125 PPO návrhů s celk. 
náklady 6 502,667 mil. Kč.



Hlavní věcné cíle programu 129 130 Podpora obnovy, odbahnění

a rekonstrukce rybníků a výstavby   vodních nádrží :
• zlepšení technického stavu rybničního fondu                     

a obnova vodohospodářských funkcí rybníků
a vodních nádrží s ohledem na jejich význam při 
snižování důsledků extrémních hydrologických situací -
povodní a sucha

• zvýšení bezpečnosti rybníků a vodních nádrží
za povodní

• odbahnění rybníků s cílem obnovit zanesený zásobní
objem nádrže využitelný pro vodohospodářské účely 
(zejména posílení retence nádrže pro snížení kulminace 
povodňové vlny, akumulace vody pro nadlepšování
průtoků v období sucha)



• výstavba nových vodních nádrží, které budou 
zapojeny v systému protipovodňové ochrany nebo 
poslouží i k nadlepšování průtoků v období sucha, 
s předpokládaným využitím i pro extenzivní chov ryb

• odstranění povodňových škod na hrázích                
a objektech rybníků a vodních nádrží
způsobených povodní - jednotlivě přesahujících 
250 tis. Kč (za předpokladu, že na tyto škody budou 
uvolněny prostředky nad rámec prostředků
schválených ve státním rozpočtu na program)



Kritéria podpory:

• celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží
o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva 
sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

• výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo 
výstavba soustavy vodních nádrží, v součtu 
o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním 
účelem bude ochrana před povodněmi a suchem 
(povolen pouze extenzivní chov ryb).



Žadatelé:
- právnické a fyzické osoby podnikající

v rybářství
- organizační jednotky Českého rybářského svazu              

a Moravského rybářského svazu.



Operační program Životní prostředí

• Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování
rizika povodní

• 1.3 Ochrana před povodněmi

• Oblast podpory zahrnuje 2 podoblasti, které se liší zejména charakterem 
realizovaných aktivit. Jedná se o následující podoblasti:

• 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby,
• 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků.

• 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků:
• úprava koryt v současně zastavěných územích obcí prováděná přírodě

blízkým způsobem*,
• výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3.
• * Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil. Kč.
• Maximální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 50 mil. Kč.



;
• 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby:
• budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové

služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace 
měřících stanic,

• budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před 
povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů
obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na 
vodních tocích a na vodních dílech,

• budování, rekonstrukce a modernizace informačního systému pro řízení
ochrany před povodněmi u povodňových orgánů, včetně zpracování a 
digitalizace povodňových plánů

• investiční podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém 
nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a 
regionální úrovni a jejich zpřístupnění v Digitálním povodňovém plánu ČR a 
v Mapách záplavových území ČR 1:10 000.

• Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil.Kč.

• Informace na www.opzp.cz



Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
• realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity

vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově
přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, 
zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, 
opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové
směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, které neslouží
k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí
ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o 
celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),

• opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních 
důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, 
zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).



Program rozvoje venkova

• Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství
a lesnictví, skupina opatření 1. - Opatření zaměřená
na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a 
podporu inovací, opatření – Pozemkové úpravy 

• Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny, 
Skupina opatření 2 - Skupina opatření zaměřená na 
udržitelné využívání lesní půdy, Opatření 4 – Obnova 
lesního potenciálu po kalamitách a podpora 
společenských funkcí lesů, Podopatření 1 – Obnova 
lesního potenciálu po kalamitách a zavádění
preventivních opatření



Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 
skupina opatření 1. - Opatření zaměřená na restrukturalizaci a 

rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací, opatření –
Pozemkové úpravy

– realizace plánů společných zařízení
pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 
Sb.: 

– vodohospodářská opatření sloužící k 
neškodnému odvedení povrchových vod a 
ochraně území před záplavami.



Osa II –,, Opatření 4 – Obnova lesního potenciálu po kalamitách a 
podpora společenských funkcí lesů, Podopatření 1 – Obnova lesního 

potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

• a)obnova lesního potenciálu po kalamitách
• b) zavádění preventivních opatření v lesích
• V rámci těchto záměrů jsou podporované tyto projektů:

– odstraňování škod způsobených povodněmi na 
drobných vodních tocích a v jejich povodích, na 
lesních cestách a souvisejících zařízení, sanace 
nátrží, erozních rýh a hrazení a stabilizace strží. 

– provádění preventivních protipovodňových opatření
na drobných vodních tocích a v jejich povodích a 
protierozní opatření (např. výstavba a opravy objektů
hrazení bystřin).



Nezbytná podmínka u OP 
přeshraniční spolupráce

• Je důležitý přeshraniční dopad projektu, 
kdy přínos z realizace projektu musí mít 
prokazatelně obě strany hranice. Projekty 
musí dále zahrnovat příjemce z obou 
zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z 
těchto způsobů: společná příprava, 
společné provádění, společné
využívání pracovníků a společné
financování. 



Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-
2013

• V rámci Prioritní osy 2 Rozvoj území a životního 
prostředí, oblasti podpory Životní prostředí a 
ochrana přírody je možné žádat o 
– podporu na projekty zaměřené na protipovodňová

opatření
– projekty, jejichž cílem je zlepšení ekosystémů

vodních toků (včetně opatření na ochranu léčivých 
pramenů)

– projekty zaměřené na revitalizaci a sanaci (např. 
sanace lesa a lesních půd) a na zabezpečení jejich 
trvalé udržitelnosti



Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi 

Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Projekty v oblasti protipovodňové ochrany 
jsou podporovány v Prioritní ose 3 –
Zlepšení situace přírody a životního 
prostředí, oblasti podpory 2 – Opatření v 
oblasti protipovodňové ochrany, vodního 
hospodářství a vodních staveb, ochrany 
vodních toků



Specifikace předmětu podpory
– společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního 

hospodářství, vodních staveb a ochrany vod,
– koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční

protipovodňové ochrany; opatření ke zlepšení retence na 
plochách (včetně rozšiřování lesa a změny druhové skladby 
lesních porostů) v oblastech vzniku povodní;

– výzkumné a modelové záměry v oblasti ochrany proti povodním,
– revitalizace vodních toků,
– spolupráce v oblasti přeshraničních zdrojů podzemních a 

povrchových vod (plánování obhospodařování, program 
opatření),

– výměna informací a zkušeností,
– práce s veřejností ke zvýšení uvědomění si problémů.



Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská

republika 2007-2013

• Projekty v oblasti protipovodňové ochrany 
jsou podporovány v Prioritní ose I.: 
Posilování dostupnosti, ochrana životního 
prostředí a prevence rizik, které je 
rozdělena na stejnojmenné oblasti 
podpory.



Oblast podpory 1.2 Ochrana 
životního prostředí

– zlepšení kvality povrchové a podzemní vody,
– aktivity zaměřené na ochranu půdy,
– péče o přírodu a krajinu, obnova ekosystémů a 

krajinných prvků,
– podporujících zachování biodiverzity a přirozenou 

akumulaci vody,
– ekologická stabilita,
– zpracování společných programů, studií nebo 

strategií pro zlepšení infrastruktury na ochranu 
životního prostředí; realizace pilotních projektů.



Oblast podpory 1.3 Prevence rizik

– rizik a civilní ochrany (včetně hasičů),
– implementace systému pro monitoring životního prostředí,
– společné programy pro výstavbu infrastruktury pro prevenci záplav,
– vytvoření společných systémů pro prevenci záplav, retenci vody a 

systémů včasného varování,
– rozvoj záchranných systémů,
– odstraňování následků katastrof a likvidaci ekologických škod,
– vytváření koncepcí a strategií zaměřených na řešení rizik v 

podporovaném regionu, jejich monitorování a vyhodnocování,
– spolupráce v oblasti zvyšování ekologického uvědomění: společné

vzdělávací akce, výměna zkušeností,
– zpracování vzdělávacích programů, společné výzkumy, koncepce,
– plány v oblasti ochrany životního prostředí atd.,
– podpora využívání a uplatňování ICT, včetně specializovaných aplikací, 

pro realizaci výše uvedených aktivit.



Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 

• Projekty v oblasti protipovodňové ochrany jsou podporovány v 
Prioritní ose II. Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, oblasti 
podpory Životní prostředí a prevence rizik. 

• Lze podpořit tyto aktivity:
– zlepšování kvality životního prostředí – ochrana přírodních druhů, 

prevence záplav a modernizace environmentální infrastruktury,
– prevence přírodních, environmentálních a technologických rizik 

(prevence, povědomí, příprava plánů a projektů),
– renaturace řek a zlepšení záchranného systému, které by vedly k lepší

prevenci rizik (přírodní katastrofy, záplavy...),
– předpovídání povodní a opatření na regulaci povodní a společná

koordinace aktivit,
– udržitelné využívání vodních zdrojů regionu,
– opatření na ochranu před povodněmi a regulace řek a říčních břehů s 

vlivem na přeshraniční oblast v rámci programové oblasti.



Program přeshraniční spolupráce Slovensko - Česká

republika

• Projekty v oblasti protipovodňové ochrany 
jsou podporovány v Prioritní ose II- Rozvoj 
dostupnosti přeshraničního území a 
životního prostředí, v oblasti podpory II.2. 
Zachování životního prostředí a rozvoj 
krajiny.

Je možno podpořit:
– protipovodňové opatření a úpravy toků a 

břehů toků na místní úrovni s přeshraničními
důsledky.



OP Meziregionální spolupráce

• Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s 
charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem 
výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje 
přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního 
rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní
ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky. 

• Realizovány jsou dva typy projektů:
• - výměna zkušeností aktérů na regionální a místní úrovni ve 

vymezených oblastech za účelem označení nejlepších postupů a 
vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány do 
praxe.

• - přenos zkušeností prostřednictvím spolupráce v sítích, kde budou 
zkušenější regiony v příslušné oblasti předávat své zkušenosti méně
zkušeným regionům. 



Národní zdroje
V minulých letech bylo možné zažádat o realizaci protipovodňových 

opatření v národních programech Ministerstva životního prostředí a 
Státního fondu životního prostředí, a to v programu. Program péče o 
krajinu, Programu revitalizace říčních systémů a prostřednictvím 
programů SFŽP ČR, dle Přílohy I o poskytování prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR. Program revitalizace říčních 
systémů měl v roce 2008 nahradit program Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny. Ten  v roce 2008 nebyl vyhlášen.

• Národní zdroje jsou tak využívány především prostřednictvím 
ministerstva zemědělství v rámci čerpání přímých dotací na 
specializovanou protipovodňovou ochranu.



Krajské zdroje
• Prostředky na opatření jsou poskytovány zejména 

prostřednictví Fondu vybraného kraje, případně
speciálního dotačního titulu .Případné vyhlášení dalších 
krajských „protipovodňových“ programů na rok 2009 a 
další léta, je nutné sledovat na webových stránkách 
krajských úřadů. 



Děkuji Vám za pozornost
• Ing. Ivana Štríchlová

odbor programového financování
ve vodním hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Tel: 221 812 228
ivana.strichlova@mze.cz
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