
 

Související legislativní předpisy 
 

Základní předpisy 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 150/2010 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), kterým se mění zákon 
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 128/ 2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly 

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 
činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

Vyhláška MZe č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území 

Vyhláška MZe č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí 

Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla 

Nařízení vlády č. 36/2003 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 
a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon) o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Obnova postiženého území 

Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou 
a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o státní pomoci při obnově území) 

Vyhláška č. 186/2002 Sb. kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na 
obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území 
postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené 
krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu 

 

Metodické pokyny 

Metodický pokyn 
MŽP 

věstník č. 5/2003 Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné 
a předpovědní povodňové služby  

Metodický pokyn 
MŽP 

věstník č. 4/1999 Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti 
přehrad za povodní  

Metodický pokyn 
MŽP 

věstník č. 5/1998 Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných 
hrázích 

Metodický pokyn 
MŽP 

věstník č. 7/2000 Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních 
povodní a jejich začlenění do povodňových plánů  

Metodický pokyn 
MŽP 

věstník č. 9/2005 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 
pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní 
povodní  

 

 
 



 

Normy – ČSN, TNV 

Odvětvová norma TNV 75 21 02 Úpravy toků 

Odvětvová norma TNV 75 21 03 Úpravy řek 

Česká státní norma ČSN 75 21 06 Hrazení bystřin a strží 

Česká státní norma ČSN 75 21 20 Kilometráž vodních toků a nádrží 

Česká státní norma ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi 
a vedením 

Odvětvová norma TNV 75 21 31 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 

Odvětvová norma TNV 75 23 03 Jezy a stupně 

Odvětvová norma TNV 75 23 21 Rybí přechody 

Česká státní norma ČSN 75 24 01 Vodní nádrže a zdrže 

Česká státní norma ČSN 75 24 10 Malé vodní nádrže 

Odvětvová norma TNV 75 24 15 Suché nádrže 

Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích 

Odvětvová norma TNV 75 29 31  Povodňové plány 

Odvětvová norma TNV 75 29 32 Navrhování záplavových území 

Odvětvová norma TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni 

Česká státní norma ČSN 75 31 02 Odkaliště 

 

Právní předpisy v oblasti krizového řízení 

Zákon č. 240/ 2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  

Zákon č.239/ 2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  

Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb. 

Metodický pokyn 
MŽP 

červenec 2000/č.7 Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do povodňových 
plánů 

Metodický pokyn 
MV 

PO 4537/IZS-2001 kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, 
přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Legislativní předpisy – interaktivní odkazy 
 

Zákony 
 
Zákon č. 133/1985 Sb.  Příloha k zákonu č. 133/1985  Sb.  
Zákon č. 105/1991 Sb.   
Zákon č. 219/1999 Sb.  Poznámky pod čarou 
Zákon č. 128/ 2000 Sb.  Poznámky pod čarou 
Zákon č. 129/2000 Sb.  Poznámky pod čarou 
Zákon č. 131/2000 Sb. Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb.                                     Poznámky pod čarou 
Zákon č. 239/ 2000 Sb.  Poznámky pod čarou 
Zákon č. 240/ 2000 Sb.  Poznámky pod čarou 
Zákon č. 258/2000 Sb. Příloha č. 1 k zákonu č. 258/2000 Sb. Poznámky pod čarou 
 Příloha č. 2 k zákonu č. 258/2000 Sb.  
 Příloha č. 3 k zákonu č. 258/2000 Sb.  
Zákon č. 254/2001 Sb. Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. Poznámky pod čarou 
  Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb. 
Zákon č. 12/2002 Sb.  Poznámky pod čarou 
Zákon č. 183/2006 Sb. Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb. Poznámky pod čarou 
Zákon č. 150/2010 Sb.   

 

 

Vyhlášky a nařízení 
 

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. 
Příloha č. 1 k vyhlášce MZe 
č. 470/2001 Sb. Poznámky pod čarou 

 
Příloha č. 2 k vyhlášce MZe 
č. 470/2001 Sb.  

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb Příloha č. 1 k vyhlášce č. 471/2001 Sb. Poznámky pod čarou 
 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.  
 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.  
Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb.  Poznámky pod čarou 
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb. Poznámky pod čarou 
Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. Příloha k vyhlášce MZe č. 590/2002 Sb. Poznámky pod čarou 
Nařízení vlády č. 36/2003 Sb   
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Poznámky pod čarou 
 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  

http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_1985_133.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_1985_133_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_1991_105.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_1999_219.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_1999_219_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_128.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_128_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_129.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_129_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_131.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?sb_2000_131.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_131_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_239.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_239_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_240.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_240_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_258.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_258_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_258_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_258_2.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2000_258_3.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_254.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_254_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_254_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_254_2.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_012.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_012_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_183.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_183_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_183_poznamky.htm�
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb10150&cd=76&typ=r�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_470.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_470_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_470_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_470_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_470_2.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_470_2.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?sb_2001_471.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_471_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_471_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2001_471_2.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?sb_2001_471_3.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_195.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_195_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_236.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_236_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_590.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_590_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2002_590_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?sb_2003_036.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_01.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_02.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_03.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_04.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_05.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_06.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_07.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_08.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_09.htm�


 

 Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  
 Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.  

 

 

Metodické pokyny 
 

Metodický pokyn MŽP č. 10/98   
Metodický pokyn MŽP č. 11/98   
Metodický pokyn MŽP č. 24/99  Poznámky k textu 
Metodický pokyn MŽP č. 3/00  Příloha č. 1 Poznámky k textu 
 Příloha č. 2  
 Příloha č. 3  
Metodický pokyn MŽP č. 15/05   
Metodický pokyn MŽP č. 14/05 Seznam odkazů  

 

 

Normy 
 

TNV 75 2910 
TNV 75 2931   
ČSN 75 0101 
ČSN 75 0110 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_10.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_11.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_12.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_13.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_14.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_15.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_16.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_17.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/sb_2006_500_18.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_1998_10.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_1998_11.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_1999_02.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp1999_02_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_2000_03.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_2000_03_1.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_2000_03_poznamky.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_2000_03_2.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_2000_03_3.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_2005_15.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_2005_14.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/mzp_2005_14_odkazy.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/tnv_752910.htm�
http://www.dppcr.cz/html_pub/tnv_752931.htm�
http://csnonline.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=66845�
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