
Příloha č. 1 – Organizační schéma GŘ 

 

generální ředitelství                

generální ředitel          900 

útvar generálního 

               ředitele          910 
sekce technická 

700 

sekce ekonomická 

600 

sekce provozní 

500 

sekce správy povodí 

400 

kancelář generálního 

ředitele                         911 

oddělení právní  

912 

oddělení styku 

s veřejností                  913 

sekretariát ředitele 

sekce                            701 

 

oddělení projektových 

činností                        720 

sekretariát ředitele 

sekce                            601 

 

oddělení finančního 

řízení                           610 

oddělení účetnictví  

630 

oddělení obchodní  

640 

oddělení vnitřních služeb 

a hosp. správy              540 

oddělení měřících 

plavidel                        530 

oddělení ekologie  

a havar. služby            520 

interní auditor 

        901 

oddělení technicko-

provozní                      510 

sekretariát ředitele 

sekce                            501 

  

sekretariát ředitele 

sekce                            401 

 
útvar povrchových  

a podzemních vod         410 

oddělení vodoprávní  

a vyjadř. činností         411 

útvar VH laboratoří 

420 

oddělení VHL Praha  

421 

oddělení VHL České 

Budějovice                  422 

oddělení VHL Plzeň  

423 

oddělení plánování 

v oblasti vod                430 

oddělení přípravy 

investic                        730 

oddělení realizace 

investic                        710 

centrální vodohosp.  

dispečink                     460 

oddělení administrace 

oprav                           550 

oddělení mezd  

620 

oddělení bilancí  

412 

sekce investiční 

800 

sekretariát ředitele 

sekce                            801 

oddělení plánu investic 

a administrace dotací   820 

oddělení veřejných 

zakázek a smluv          830 

 

oddělení majetkové 

914 

oddělení kontrolní 

915 

oddělení personální 

916 

útvar informatiky 

920 

oddělení IT systémů 

a bezpečnosti               921 
 

oddělení IT provozu  

922 
 

oddělení správy aplikací 

923 
 



Příloha č. 2 - Organizační schéma ZHV 

závod  
Horní Vltava 

 

PS 1 

útvar ředitele 

závodu 

PS 2 

technické 

PS 3 

ekonomické 

sekretariát 

ředitele závodu 

oddělení 

majetkové 

PS 4 

povrchových  
a podzemních vod    

 

PS 5 

Lipno 

PS 6 

Vltava 

dispečink 

 

oddělení 
technické 

 

sekretariát 

 

oddělení  

hydrotechnických  
a hydroekolog. 

činností 

PS 7 

Lužnice 

PS 8 

Otava 

sekretariát 

úsek VD Lipno 

úsek toky 

sekretariát 

úsek Malše 

úsek Vltava I 

úsek Vltava II 

sekretariát 

úsek Lužnice 

úsek Nežárka 

sekretariát 

úsek Otava 

úsek Volyňka 

úsek Blanice 

sekretářka 
závodu 

 

oddělení jakosti 
vod 

 

PS 9 

podpůrné činnosti 

sekretariát 

dílny 

oddělení 
hospodářské 

správy 

 

 

 



Příloha č. 3 - Organizační schéma ZDV 

 

 

 

 

 

 

závod 

Dolní Vltava 

PS 1 

útvar  

ředitele závodu 

 

PS 2 

technické 

PS 3 

ekonomické 

sekretariát  

ředitele závodu 

oddělení majetkové 

PS 4 

povrchových  

a podzemních vod  

PS 5 

Vltava - kaskáda 

sekretariát 

oddělení hydro-

technických a 

hydroekologických 

činností  

oddělení jakosti vod 

sekretariát 

úsek  

Vltava-kaskáda I 

PS 6 

Vltava vodní cesta 

sekretariát 

úsek Praha-provoz 

odd. dokumentace 

 

PS 7 

Želivka a Sázava 

sekretariát 

úsek Želivka 

úsek  

Vltava-kaskáda II 

úsek 

Vltava pod Prahou  

 

úsek Sázava 

sekretářka 

závodu 

oddělení 

vodohospodářského 

provozu  

oddělení technické 

oddělení drobné 

toky 

úsek plavba 

 

oddělení náhrad 



Příloha č. 4 - Organizační schéma ZBE 

 

závod 

Berounka 

PS 1 

útvar  

ředitele závodu 

 

PS 2 

technické 

PS 3 

ekonomické 

sekretariát  

ředitele závodu 

oddělení 

hospodářské správy  

oddělení majetkové 

  

PS 4 

povrchových  

a podzemních vod  

PS 5 

Plzeň 

sekretariát 

oddělení  

hydrotechnických a 

hydroekologických 

činností 

oddělení jakosti 

vod 

sekretariát 

úsek Mže 

PS 6 

Beroun 

sekretariát 

úsek dolní Berounka 

úsek Litavka  

PS 7 

Horní Berounka 

sekretariát 

úsek horní Berounka 

úsek Radbuza úsek Klabava  

a Úslava 

sekretářka 

závodu 

oddělení technické 

dispečink 

úsek plzeňské toky úsek Úhlava 


