
Aktuální informace k programu 129 120 

Podpora prevence před povodněmi II

Turnov  15. února 2011



Úvodem:

stručná rekapitulace



Program byl schválen vládou na roky 2007 – 2013

• rozsah dotačních prostředků 11 mld. Kč

◦ z toho 6 mld. Kč je z úvěru poskytnutého České

republice Evropskou investiční bankou (EIB)

• z podmínek EIB vyplývají pravidla pro administraci

žádostí:

- nezávislý strategický a environmentální expert

- meziresortní pracovní skupina pro koordinaci

poskytování finančních prostředků na výstavbu

protipovodňových opatření (MZe, MF a MŽP)



• Program byl v listopadu 2006 schválen pro 

4 podprogramy zaměřené na:

◦ 122 – opatření s retencí (nádrže, rozlivy)

◦ 123 – opatření podél a na vodních tocích 

(zkapacitnění koryt vodních toků,

ochranné hráze)

◦ 124 – zvyšování bezpečnosti vodních děl

◦ 125 – zpracování studií odtokových poměrů 

a stanovování záplavových území



Program byl určen výhradně pro správce

vodních toků, t.j. státní podniky Povodí, Lesy České

republiky, Zemědělskou vodohospodářskou správu

a správce drobných vodních toků určené podle

§ 48 vodního zákona

Zapojení obcí bylo možné jen pro podprogramy      

122 a 123  formou t.zv. „Navrhovatele“ 



Návrhy na realizaci protipovodňových opatření mohly

obce podávat do roku 2008



• Návrh byl posouzen strategickým expertem, který 

vyhodnotil protipovodňový účinek a ekonomickou 

efektivnost návrhu 

– v kladném případě se dále postupuje podle

Metodického pokynu



• Metodický pokyn k postupu administrace akcí

v rámci programu 129 120 „Podpora prevence před

povodněmi II“, které jsou administrovány na základě

žádostí Navrhovatelů protipovodňových opatření

◦ princip:

Navrhovatel zajistí pravomocné územní rozhodnutí,

pozemky potřebné pro realizaci PPO, finanční

prostředky na případné vyvolané investice, které

přímo nesouvisí s PPO, a zaváže se, že po

dokončení převezme PPO do svého majetku

(bezúplatný převod) a bude se o něj starat s péčí

řádného hospodáře



Celkem bylo předloženo 124 návrhů:

- v současné době je stavebně zahájeno                          

8 protipovodňových opatření

- jako možných k zařazení do programu bylo

strategickým expertem vyhodnoceno dalších 

50 protipovodňových opatření

◦ důvody: obtížné zajišťování pozemků, technicky 

a ekonomicky nereálné návrhy, nesoulad 

s koncepcí plánů oblastí povodí



Od roku 2010 je program 129 120 rozšířen o další 

podprogram 

129 126 Podpora zadržování vody v suchých nádržích 

na drobných vodních tocích,

který je určen výhradně pro obce



Podprogram 129 126 lze využít k: 

1. výstavbě a obnově suchých nádrží (poldrů)

2. výstavbě stavebních objektů území určených                  

k rozlivům povodní

3. zvyšování průtočné kapacity vodních toků 

(pouze v případě, že je obec určeným správcem 

drobného vodního toku a současně buduje 

opatření ad 1. nebo ad 2.)



Ministerstvo zemědělství počítá se III. etapou

Programu prevence před povodněmi po roce 2013

(viz programové prohlášení vlády)



Podrobnější informace o poskytování dotací na

prevenci před povodněmi jsou uvedeny na stránkách

Ministerstva zemědělství:

www.eagri.cz

– symbol voda 

– dotace ve VH 

– prevence před povodněmi 

– program 129 120:

◦ Závazná pravidla poskytování finančních 

prostředků v oblasti vod v roce 2011 a způsobu 

kontroly jejich užití

◦ Dokumentace programu

http://www.eagri.cz/
http://www.eagri.cz/


Závěrem:

na pozemkové úpravy zaměřené na 

protipovodňová opatření byla vládou ČR 

schválena na roky 2007 – 2013 částka 

1 mld. Kč

Podrobná informace o  těchto pozemkových úpravách 

následuje



Děkuji za pozornost

Ing. Naděžda Kozlová

Ministerstvo zemědělství

vedoucí oddělení protipovodňových opatření


