
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění platném 
k 1.6. 2016  - výňatek k záplavovým územím 
 
  

HLAVA IX  
 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI  
 

   
  

 § 66  
 

 Záplavová území  
 
 (1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena 
vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci 
vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.  
  
 (2) V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle 
potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle 
nebezpečnosti povodňových průtoků.  
  
 (3) Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace stanoví 
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.  
  
 (4) Vodoprávní úřad, který záplavové území stanovil, zabezpečí zpřístupnění dokumentace a předá jednu kopii této 
dokumentace Ministerstvu životního prostředí.  
  
 (5) Pokud záplavová území nejsou určena, mohou vodoprávní a stavební úřady a orgány územního plánování při své 
činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů správců povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území 
ohroženého povodněmi.  
  

 (6) Ministerstvo životního prostředí podle podkladů správců vodních toků zajišťuje vedení 
dokumentace o stanovených záplavových územích na území České republiky a zabezpečuje jejich 
evidenci v informačním systému veřejné správy.  
  
 (7) Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.  
  
 (8) Při změnách záplavových území a jejich aktivních zón se odstavce 1 až 4 použijí přiměřeně.  
  

 § 67  
 

 Omezení v záplavových územích  
 
 (1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, 
jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak 
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění 
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v 
záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších 
předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to 
neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.  
  
 (2) V aktivní zóně je dále zakázáno  
  
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových 
vod,  
  
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,  
  
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,  
  
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.  
  
 (3) Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující 
podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna 
stanovena.  
  

 § 68  
 

 Území určená k řízeným rozlivům povodní  
 
 (1) Za území určená k řízeným rozlivům povodní se považují pozemky nezbytné pro vzdouvání, popřípadě akumulaci 
povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi, k nimž bylo omezeno vlastnické právo dohodou 
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nebo postupem podle § 55a.  
  
 (2) Za škodu vzniklou řízeným rozlivem povodní na půdě, polních plodinách, lesních porostech a stavbách v území 
podle odstavce 1 náleží poškozenému náhrada, kterou poskytuje v penězích stát zastoupený Ministerstvem zemědělství. Výše 
náhrady za škodu způsobenou na půdě nebo stavbě se stanoví v závislosti na výši nákladů nezbytných na uvedení půdy nebo 
stavby do původního stavu, včetně nákladů na odstranění nežádoucích naplavenin, výše náhrady za škodu způsobenou na 
polních plodinách v závislosti na tržních cenách polních plodin v době rozlivu, včetně nákladů na likvidaci poškozených polních 
plodin; výše náhrady za škodu způsobenou na lesních porostech se stanoví podle lesního zákona33a). Postup při zjišťování a 
uplatňování náhrady škody a postup při určení její výše stanoví vláda nařízením.  
  
 (3) Náhrada náleží rovněž za finanční újmu vzniklou pozbytím nároku na dotaci, poskytovanou na základě zákona o 
zemědělství, který poškozený pozbyl v souvislosti s řízeným rozlivem povodně.  
  
 (4) Poškozenému, jemuž byla poskytnuta náhrada podle odstavce 2, nelze poskytnout státní pomoc z titulu rozlivu 
povodně podle zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.  
  
 (5) Poškozenému nenáleží náhrada v případě, že nedodrží podmínky stanovené pro způsob užívání pozemků 
určených k rozlivu povodní.  
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