
Záznam 
 

z ustavujícího jednání programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod  
konaného dne 9. června 2011 na Ministerstvu zemědělství 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přiložena k záznamu 
 
Jednání zahájil Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky 
a protipovodňových opatření. Přítomné následně uvítal RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní 
ředitel sekce vodního hospodářství. Dále se přítomným představila nová ředitelka odboru 
ochrany vod Ministerstva životního prostředí Ing. Hana Randová. 
 
Cílem jednání bylo dohodnout postup pro 2. cyklus plánování v oblasti vod do roku 2015, ve 
kterém proběhne aktualizace plánů povodí ve struktuře nově vymezených zpracovatelských 
jednotek povodí včetně zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik podle hlavy IV 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti je třeba obnovit činnost Komise pro plánování 
v oblasti vod (dále KPOV) jako koordinačního a poradního orgánu pro plánování v oblasti 
vod.  
 
Na jednání bylo ve věci organizace činnosti KPOV a přípravy postupu prací dohodnuto 
následující: 

• Bude navázáno na činnost KPOV v 1. plánovacím cyklu. MZe ve spolupráci s MŽP 
upraví statut KPOV s tím, že bude zavedeno rotující roční předsednictví KPOV vč. 
programového výboru KPOV (dále PV KPOV) mezi řediteli odboru vodohospodářské 
politiky a protipovodňových opatření MZe a odboru ochrany vod MŽP; v době 
předsednictví bude tajemníkem PV KPOV vždy pracovník příslušného odboru 
ministerstva.  

• Členy PV KPOV budou dále další 2 zástupci obou ministerstev, jmenovaní zástupci 
správců povodí a zástupce Asociace krajů ČR. Předseda Asociace krajů ČR bude 
požádán o nominaci zástupce do PV KPOV; do jmenování zástupce se bude účastnit 
jednání zástupkyně Asociace krajů ČR jmenovaná pro 1. plánovací období 
Ing. Bc. Hubáčková, vedoucí odboru ŽP KÚ Jihomoravského kraje. Členem PV 
KPOV bude také předseda Pracovní skupiny pro implementaci Povodňové směrnice 
zřízené MŽP (Ing. Reidinger). Dále bylo dohodnuto, že k jednání PV KPOV budou 
zváni podle potřeby jako experti zástupci institucí, kteří se podíleli na pracích pro 1. 
plánovací období. 

• Členy KPOV budou členové PV KPOV, zástupci ústředních vodoprávních úřadů, 
zástupci všech krajských úřadů, zástupce ústředního správního úřadu ve věcech 
územního plánování, zástupci dalších správců vodních toků, přizváni budou zástupci 
institucí, kteří se podíleli na pracích pro 1. plánovací období, zástupci významných 
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uživatelů vody a nevládní organizace v oblasti vod. Vedoucí příslušných odborů 
krajských úřadů budou požádáni o nominaci zástupců do KPOV. Bylo dohodnuto, že 
1. zasedání KPOV se uskuteční v září letošního roku. 

• Bylo dohodnuto, že činnost pracovních skupin zřízených MŽP pro implementaci 
Rámcové směrnice vodní politiky nebude obnovována a bude součástí činnosti KPOV. 
Pracovní skupina pro implementaci Povodňové směrnice bude nadále fungovat 
samostatně, ale z hlediska koordinace prací s plány povodí bude součástí KPOV. 

• Bylo dohodnuto, že správci povodí naváží na dobré zkušenosti z činnosti Komisí pro 
oblasti povodí v 1. plánovacím období při projednávání plánů oblastí povodí 
s krajskými úřady, se zástupci samosprávy, uživateli a veřejností, a obnoví jejich 
činnost a přitom zváží úpravu struktury komisí a jejich názvu s ohledem na nové 
vymezení zpracovatelských oblastí na dílčí povodí. Bylo dohodnuto zapojit do těchto 
komisí také zástupce MZe a MŽP.  

• Ve věci povinnosti informovat Evropskou komisi podle čl. 3 odst. 8 Rámcové 
směrnice o změně administrativního uspořádání (vyhláška č. 393/2010 Sb., 
o oblastech povodí) informovalo MŽP, že příslušná zpráva byla předána.  

• K přípravě Zprávy o pokroku dosaženého při provádění programu opatření do konce 
roku 2012 a jejímu předložení EK do 22.3.2013 informovalo MŽP, že je již téměř 
hotov guidance pro zpracování této Zprávy a že na jeho základě připraví pro 
projednání v KPOV potřebnou strukturu informací, které bude nutné za strany správců 
povodí a krajských úřadů zajistit. Dále bylo konstatováno, že tato Zpráva naplňuje 
povinnost podle § 26 odst. 7 vodního zákona podávat ve tříletých intervalech 
souhrnnou zprávu o plnění programů opatření a o stavu povrchových a podzemních 
vod a hospodaření s vodami v oblastech povodí. MZe navrhuje předložit tuto Zprávu 
vládě jako součást Modré zprávy za rok 2012. 

• K zajištění 2. cyklu plánování v oblasti vod do roku 2015 podle vodního zákona, ve 
kterém proběhne aktualizace plánů povodí při novém vymezení zpracovatelských 
jednotek povodí včetně zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik, bude 
připravena a v KPOV projednána Strategie plánování v oblasti vod do roku 2015 (dále 
Strategie 2015). 

• Strategie 2015 bude obsahovat cíle plánů povodí pro 2. plánovací období, časový plán 
a program prací a finanční nároky na zpracování národních plánů povodí, plánů 
dílčích povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik a bude po projednání v KPOV 
v září 2011 předložena do konce října 2011 ke schválení v poradách vedení obou 
ministerstev. 

• Ke zpracování návrhu Strategie 2015 budou MŽP svolány v průběhu července a srpna 
2011 pracovní porady – ke stanovení cílů, zejména ekologických, návazně porada 
k výběru potřebných metodik k dopracování, a dále k dopracování navrženého 
časového plánu a programu prací. V diskusi Ing. Jirásek upozornil, že harmonogram 
pro 2. plánovací období se bude odvíjet od postupu zpracování plánů dílčích povodí, 
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které budou schvalovány kraji v zákonných termínech. Zároveň bude nutné sladit 
termíny dané na národní úrovni s termíny, které budou závazné pro příslušné 
mezinárodní plány povodí.  

• K problematice vymezení aktualizovaných vodních útvarů se diskutovala 
problematika vlivu změn ve vymezení na náročnost prací při aktualizaci plánů povodí 
vč. náročnosti finanční. Zástupci MŽP sdělili, že nové vymezení vodních útvarů je 
vyvěšeno pro správce povodí na internetových stránkách MŽP na sdělené adrese a že 
došlo ke změnám vymezení maximálně u 15 % vodních útvarů; zatím je k dispozici 
aktualizace útvarů povrchových vod kategorie řeka. Správci povodí byli požádáni o 
jejich odsouhlasení, popřípadě zaslání připomínek. Aktualizace vymezení vodních 
útvarů kategorie jezero by měla být hotova do konce roku 2011. 

• Vedoucí Pracovní skupiny pro implementaci Povodňové směrnice ing. Reidinger 
informoval o pracích na předběžném vyhodnocení povodňových rizik a vymezení 
oblastí s významným povodňovým rizikem, které se musí být provedeno nejpozději do 
22. prosince 2011. Zveřejnění metodiky pro předběžné vyhodnocení povodňových 
rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem včetně vlastního 
vymezení těchto oblastí k připomínkám veřejnosti bude zajištěno na webových 
stránkách www.povis.cz v části „Ke stažení“ pod položkou „Implementace povodňové 
směrnice“.  

• Byla diskutována nutnost přípravy jednotné osnovy a struktury plánů a dat pro 
koordinaci zpracování národních plánů a plánů dílčích povodí. V souvislosti s tím byl 
diskutován pilotní projekt pro plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Jizery, 
jehož zpracování zajišťuje MŽP společně s Povodí Labe, státní podnik. Bylo 
doporučeno zpracovat pilotní projekt plánu povodí Jizery, s tím, že by výstupy tohoto 
projektu mohly být využity pro sestavení makety plánu dílčího povodí a pro metodiku 
koordinace plánů povodí s plány pro zvládání povodňových rizik. Tento pilotní 
projekt plánu dílčího povodí by zajistilo MZe a měl by být zpracován v etapách 
s dokončením v březnu 2012.  

• Na jednání KPOV, které se předpokládá uskutečnit v polovině září 2011, by mělo být 
projednáno a odsouhlaseno: 

- nové vymezení aktualizovaných vodních útvarů (MŽP ve spolupráci s VÚV TGM 
připraví prezentaci),  

- Strategie 2015 podle výsledků pracovních porad v červenci a srpnu 2011. 
 
Rekapitulace úkolů:  

1. MZe ve spolupráci s MŽP upraví statut KPOV. 

2. MZe na základě upraveného statutu KPOV požádá vedoucí příslušných odborů 
krajských úřadů, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 
obrany a Ministerstvo pro místní rozvoj o nominaci zástupců do KPOV. Dále požádá 
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předsedu Rady Asociace krajů ČR o nominaci zástupce. MZe a MŽP zajistí nominaci 
zástupců z věcně příslušných útvarů nebo institucí. 

3. MZe zajistí jmenování příslušných zástupců do KPOV a PV KPOV. 

4. MŽP připraví pro projednání v KPOV potřebnou strukturu informací, které bude nutné 
za strany správců povodí a krajských úřadů zajistit pro přípravu Zprávy o pokroku 
dosaženého při provádění programu opatření. 

5. MŽP doplní stav přípravy a zpracování metodik  
- Hodnocení stavu vod a vodních útvarů vč. ekol. potenciálu 
- Hodnocení významných vlivů (kritérium významnosti) a dopadů na stav vod 

a vodních útvarů 
- Identifikace silně ovlivněných (umělých) vodních útvarů 
- Emise, úniky a vypouštění prioritních a dalších znečišťujících látek 
- Metodika pro harmonizaci plánů povodí 

a tuto informaci zašle všem členům PV KPOV elektronickou poštou. 

6. MŽP svolá v průběhu července a srpna 2011 pracovní porady – ke stanovení cílů, 
zejména ekologických, návazně porada k výběru potřebných metodik k dopracování, 
a dále k dopracování navrženého časového plánu a programu prací, které se použijí 
pro přípravu Strategie 2015.  

7. MŽP připraví pro projednání v KPOV potřebnou strukturu informací, které bude nutné 
za strany správců povodí a krajských úřadů zajistit k přípravě Zprávy o pokroku 
dosaženého při provádění programu opatření do konce roku 2012. 

8. MZe připraví zadání pilotního projektu plánu dílčího povodí pro povodí Jizery. 

9. MZe zajistí aktualizaci webových stránek pro 2. plánovací období. 

10. PV KPOV na příštím jednání projedná podklady připravené pro jednání KPOV v září 
2011.  

 

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


