
Záznam 
 

z  jednání programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod  
konaného dne 8. září 2011 na Ministerstvu zemědělství 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přiložena k záznamu 
 
Jednání zahájil Ing. Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových 
opatření. Cílem jednání bylo připravit podklady a program pro 1. jednání Komise pro 
plánování v oblasti vod (dále KPOV) pro plánování v oblasti vod do roku 2015.  

Úvodem byla provedena kontrola úkolů dle záznamu z prvního jednání PV 9.6.2011 a bylo 
konstatováno, že všechny úkoly v gesci obou ministerstev byly buď již splněny, nebo se na 
nich pracuje.  

• Statut KPOV byl upraven a zveřejněn na internetových stránkách MZe v sekci 
věnované plánování v oblasti vod. Příslušné organizace byly požádány o nominaci 
zástupců do KPOV a jsou připraveny jmenovací dekrety jejich zástupců do KPOV. 

• MŽP připraví strukturu informací, které bude nutné za strany správců povodí 
a krajských úřadů zajistit pro přípravu Zprávy o pokroku dosaženého při provádění 
programu opatření. Do konce roku bude sestaven metodický dotazník o dosažení 
pokroku (předpokládáno schválení v průběhu října). Z něj bude vycházet Zpráva, která 
by se reportovala a zveřejnila. První návrh dotazníku bude projednán na příštím 
jednání PV. 

• MŽP bude na dalším jednání KPOV referovat o stavu přípravy a zpracování metodik 
připravovaných MŽP pro 2. plánovací období. Seznam metodik bude zaslán PV 
KPOV, po doplnění případných připomínek bude součástí podkladů jednání KPOV.  

• Zadání připravovaného projektu v povodí Jizery bude směřováno k vytvoření makety 
pro sestavení plánů dílčích povodí i národních plánů povodí namísto původně 
zamýšleného pilotního plánu dílčího povodí.  

• MZe již realizovalo první část aktualizace webových stránek pro 2. plánovací období. 

Ve věci programu 1. jednání KPOV a přípravy postupu prací dohodnuto následující: 

• Navržený program jednání byl schválen. Druhý bod jednání, který se týká poslání 
a způsobu práce KPOV, uvede ho Ing. Král, CSc. 

• Do 15. září budou na MZe zaslány případné návrhy dalších organizací, které by měly 
být v KPOV zastoupeny, její rozšíření pak bude projednáno na 1. jednání KPOV. Na 
návrh Ing. Randové MZe ještě požádá sekci Ústřední pozemkový úřad o nominaci 
zástupce. 

• Časový harmonogram, který bude oproti původnímu návrhu upraven a zjednodušen, 
připraví MŽP ve spolupráci s MZe a na jednání KPOV jej představí zástupce MŽP.  

• MŽP vyjednává možnost zpracování metodického pokynu k propojení posouzení SEA 
s projednáváním s veřejností a na jednání KPOV podá informaci o pokroku v této 
záležitosti. 



2 

 

• Osnova materiálu „Zajištění plánování v oblasti vod do roku 2015“ byla v hlavních 
bodech schválena s tím, že bod 3.2. bude názván „Metodická podpora plánování“ 
a bude do něj zařazena i povodňová ochrana. Členům KPOV bude představena osnova 
s věcným záměrem naplnění a budou požádáni, aby k ní zaslali své podněty.  

• Bod 4.2. připravovaného materiálu věnovaný financování prací by měl obsahovat 
způsob zajištění potřebných finančních zdrojů. Ing. Randová informovala, že možnosti 
financování prostřednictvím Státního fondu životního prostředí budou postupně 
prověřeny po dokončení přípravy výzev, které se vztahují k suchým poldrům 
a k implementaci povodňové směrnice a které mají být vydány na konci tohoto 
a v průběhu příštího roku. 

• Plány dílčích povodí musí být zpracovány z vlastních prostředků podniků Povodí. 
Předpokládá se převážně aktualizace plánů; speciální dotační titul není reálné 
uvažovat, je tedy kladen důraz na to, aby nároky na financování a lidské zdroje byly 
co nejnižší. 

• Ing. Reidinger přednesl informaci o pracích na předběžném vyhodnocení 
povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, pro 
jednání KPOV má k tomuto tématu připravenu prezentaci, která shrnuje dosavadní 
provedené práce, úkoly, které je třeba ještě zpracovat, či např. způsoby, jak zapojit 
veřejnost. Případné připomínky k představenému materiálu je možno zaslat do 15. 
září. 

• V rámci bodu různé Ing. Král, CSc. informoval přítomné, že je v současné době 
u podpisu ministra zemědělství protokol o zpracování „Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod“. V návaznosti na zpracování „Generelu“ byla 
původně ve spolupráci s MMR plánována metodická pomoc pro stavební úřady. Místo 
toho bude MZe metodicky pouze vést vodoprávní úřady. 

• Ing. Bc. Hubáčková podala informaci o připravovaném zasedání Komise pro životní 
prostředí Asociace krajů, na kterém by bylo vhodné přednést informaci o zahájení 
prací pro 2. období plánování v oblasti vod 

• Ing. Jirásek upozornil na rozpor Plánu termínů a úkolů pro implementaci Rámcové 
směrnice o vodách na mezinárodní úrovni v povodí Labe v letech 2010 – 2015 
s navrženým Časovým plánem a program prací pro 2. plánovací období s tím, že 
harmonogram úkolů MKOL nelze v této podobě schválit.  
 

Termín 2. jednání KPOV byl stanoven na 10. listopadu 2011. PV KPOV se sejde dne 
25. října 2011. Místo a čas bude upřesněn v pozvánce. Další komunikace bude probíhat pouze 
elektronickou formou. 

 
Zaznamenala: Ing. Lídlová, Ing. Kulířová, Mgr. Heythumová 
 
Schválil: Ing. Miroslav Král, CSc., v. r. 


