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P Ř Í K A Z  č. 36 /2010 

ministra zemědělství 
 

k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku  
transformace Zemědělské vodohospodářské správy integrací  

do s.p. Povodí a s.p. Lesy ČR  
 
 

Určeno:       generálnímu řediteli Zemědělské vodohospodářské správy,  
                     generálním ředitelům státních podniků Povodí, 
                     generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky. 
                     náměstkovi ministra úseku vodního hospodářství 15000,  
                     náměstkovi ministra úseku lesního hospodářství 16000, 
                     vrchní ředitelce sekce ministra 11100. 
 
Na vědomí: řediteli odboru zakladatelské činnosti 12140 
 
1. Důvod 

 
S cílem bezproblémového zabezpečení řízení ochrany před povodněmi a k plnění úkolů při 
ochraně před povodněmi v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské správy 
(ZVHS) do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, 
Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky, je nutno kontinuálně zajistit činnost 
členů povodňových komisí, kteří do této funkce byli jmenování z řad pracovníků Zemědělské 
vodohospodářské správy.  
 
2. Pro zajištění nepřetržitého personálního obsazení povodňových orgánů ukládám: 
 

a) generálnímu řediteli Zemědělské vodohospodářské správy do 30. listopadu 2010 
zpracovat a předat generálním ředitelům státních podniků Povodí a generálnímu 
řediteli státního podniku Lesy České republiky: 



� seznamy, členěné podle jednotlivých povodí, ve kterých povodňových komisích 
a z titulu jaké funkce jsou členy povodňových komisí pracovníci Zemědělské 
vodohospodářské správy, 

� přehled lokalit nejvíce ohrožených povodněmi a seznam obcí, v kterých od roku 2005 
se staly povodňové škody,  

� seznamy technických opatření uložených povodňovými orgány ZVHS při nebezpečí 
povodní a za povodní ke zmírnění průběhu povodní a jejich škodlivých následků. 

 
b) generálním ředitelům státních podniků Povodí a generálnímu řediteli státního podniku 

Lesy České republiky: 
 
� nejpozději do 15. prosince 2010 předsedům jednotlivých povodňových komisí 

předložit návrh, kteří pracovníci státních podniků Povodí a státního podniku Lesy 
České republiky mohou být jmenování členy povodňových komisí náhradou za 
pracovníky Zemědělské vodohospodářské správy, 

� nejpozději do 20. prosince 2010 zajistit komunikaci s nejohroženějšími obcemi 
předáním kontaktních spojení na odpovědné pracovníky,  

� nejpozději do 31. prosince 2010 zpracovat vnitropodnikovou směrnici pro zabezpečení 
komunikace s obcemi (např. převzetí protipovodňových opatření, kontakty na starosty 
apod.), 

� v průběhu ledna – února 2011 navázat a dokončit komunikaci se všemi ostatními 
obcemi ve své územní působnosti. 

 
c) náměstkovi úseku vodního hospodářství a náměstkovi úseku lesního hospodářství  
 
- provést průběžnou kontrolu splnění uložených úkolů. 

 
d) vrchní ředitelce sekce ministra 
 
- do 5 dnů od účinnosti tohoto příkazu zveřejnit jeho znění na Intranetu MZe. 

 
3. Účinnost  
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem podpisu ministra.  
 
 
V Praze dne 26.11.2010 
 
 
                                                                                         Ing. Ivan Fuksa v.r. 
                                                                                        ministr zemědělství 
  


