PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Usnesením vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000 byla vládou České republiky schválena
„Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“, která vymezovala obecné
zásady ochrany před povodněmi pro území našeho státu. Plnění této strategie je zajišťováno
zejména realizací souboru programů prevence před povodněmi v rámci programového
financování. Základní soubor těchto programů v gesci jednotlivých resortů byl formulován
v materiálu „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“, který vláda vzala na
vědomí usnesením č. 897 ze dne 13. září 2000. Věcná náplň a struktura jednotlivých
programů prevence před povodněmi je v současné době svěřena do působnosti Ministerstva
zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
Nyní je předkládána v pořadí již šestá hodnotící Zpráva o plnění programů prevence před
povodněmi. Předchozí zprávy byly vládou vzaty na vědomí usnesením vlády č. 335 ze dne
7. dubna 2003, usnesením vlády č. 383 ze dne 12. dubna 2006, usnesením vlády č. 452 ze
dne 20. dubna 2009, usnesením vlády č. 233 ze dne 4. dubna 2012 a usnesením vlády
č. 267 ze dne 15. dubna 2015.
Předkládaná zpráva přináší informace o realizaci programů prevence před povodněmi za
období let 2015 až 2017 v gesci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.
Ministerstvo zemědělství administruje národní dotační tituly, Ministerstvo životního prostředí
národní dotační tituly a Operační program Životní prostředí. Finanční zdroje v rámci
národních dotačních titulů odpovídají možnostem státního rozpočtu v době schvalování
příslušného dotačního titulu Ministerstvem financí. Za efektivní administraci příslušných
dotačních titulů odpovídá gestor programu. Každý program obsahuje konkrétní ukazatele,
které jsou naplňovány jednotlivými opatřeními. Průběžné plnění a zejména závěrečné
vyhodnocení dotačního titulu podléhá schválení Ministerstvem financí. Na základě realizace
protipovodňových opatření následně správci povodí (státní podniky Povodí) zpracovávají
aktualizaci záplavových území. Obdobně pak dochází též k aktualizaci mapy povodňových
nebezpečí a povodňových rizik (v rámci přípravy plánu pro zvládání povodňových rizik), a to
jednou za šest let.
Vzhledem k tomu, že program Ministerstva zemědělství 129 120 Podpora prevence před
povodněmi II byl ukončen v roce 2014, ale jeho finální vyhodnocení proběhlo až v roce 2015,
je tento program v materiálu též stručně obsažen. Zpráva uvádí požadované cíle jednotlivých
programů a podprogramů a podává detailní informaci o jejich věcném a finančním plnění ke
konci roku 2017 v členění podle jednotlivých resortů.
Z hlediska naplňování programů mělo v hodnoceném období velký význam dokončení
a schválení klíčových koncepčních dokumentů v oblasti povodňové ochrany – Plánů pro
zvládání povodňových rizik. Tyto plány, které vláda schválila v prosinci 2015 usnesením
č. 1082 a Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán následně zezávaznilo
plány v lednu 2016 opatřením obecné povahy, jsou důležitým podkladem pro výběr opatření.
V letech 2015 až 2017 se podařilo na plnění programů prevence před povodněmi v České
republice vynaložit cca 3,348 mld. Kč oběma resorty. Ve sledovaném období Ministerstvo
zemědělství administrovalo celkem tři programy prevence před povodněmi, podpořilo tak
akce ve výši cca 1,285 mld. Kč. Ministerstvo životního prostředí administrovalo dva
nadnárodní programy a tři národní programy, poskytlo dotaci ve výši cca 2,063 mld. Kč.

Tato hodnotící zpráva byla zpracována dle jednotné osnovy (schválené usnesením vlády
č. 267 ze dne 15. dubna 2015). Byla projednána vládou dne 23. dubna 2018 a schválena
usnesením vlády č. 266.
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