
Záznam 

 

z  jednání programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod 

konaného dne 8. března 2012 na Ministerstvu životního prostředí 

místnost č. 447, od 10:00 hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přiložena k záznamu. 

 

Jednání zahájila Ing. Randová (MŽP), omluvila nepřítomné a představila program jednání: 

1.  Kontrola úkolů z předchozích jednání 

2.  Příprava podkladů pro sběr dat pro zprávu 2012 

3.  Plnění úkolu 3.4.5 - Zpracování metodického postupu umožňujícího propojení 

procesů zapojení veřejnosti do příprav plánů povodí podle vodního zákona a procesu 

SEA 

4.  Informace k procesu vnitřního připomínkového řízení MŽP k materiálu „Návrh 

zajištění plánování v oblasti vod do roku 2015“ 

5.  Návrh časového plánu a programu prací MKOL 

 a) Návrh sekretariátu MKOL na úpravu úkolu 3.5.4. - vypuštění zprávy pro EK 

 b) Porovnání časového plánu a programu prací ČR a MKOL 

6.  Podání informace o přípravě změny směrnice 2008/105/ES o normách 

environmentální kvality v oblasti vodní politiky 

7.  Různé  

 a) návrh na jmenování členů KPOV: Ing. Martin Pytloun 

 b) návrh na odvolání členů KPOV: Ing. Mgr. Michal Pravec  

      Mgr. Petra Heythumová       

      Mgr. Věra Vaculíková 

 c) způsob zveřejnění časového plánu a programu prací 

 d) metodiky - environmentální cíle, hodnocení stavu vod, referenční podmínky 

 e) návrh termínu konání dalšího jednání PV KPOV 

Následně byly projednávány jednotlivé body programu. 

 

Ad 1.  

V rámci prvního bodu programu byly identifikovány 3 následující: 

 1) V současné době je možné specifikovat finanční nároky na jednotlivé 

 spolupořizovatele plánů pro období pouze v obecné rovině cca 50 % nákladů na 

 přípravu plánů pro 1. období; konkrétní požadavky budou upřesněny až po zpracování 

 maket NPP a PDP. K tomu bude doplněn – upřesněn přehled nákladů pro přípravu 

 plánů na 1. plánovací období. Lidské zdroje pořizovatelů nebudou finančně 

 vyčíslovány, pouze se uvedou nároky na personální zajištění. 

  Výsledek jednání 

 Vzhledem k termínu upřesnění nákladů na konci srpna 2012, bude tento bod stažen 

 z následujících jednání PV KPOV a  bude opětovně projednán až v srpnu 2012. 

 

 2) Nedořešeno zůstává financování rámcového programu monitoringu (tzn. úkoly 

 kapitoly 3.2.). 

  Výsledek jednání 

 Řešení nadále trvá. Tento bod bude stažen z následujících jednání PV KPOV a bude 

 projednán v případě nových informací. 

 



 3) Zástupkyně Asociace krajů České republiky Ing. Bc. Hubáčková informovala o 

 výsledcích zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a 

 zemědělství, které se konalo 29. a 30. listopadu 2011 v Plzni. Vzhledem k 

 nadcházejícím volbám byla konstatována nutnost vyvolat jednání se zástupci krajů ve 

 věci zapojení krajských rozpočtů v procesu plánování co nejdříve, aby se k závěrům 

 dospělo v první polovině roku 2012. 

  Výsledek jednání 

 Vzhledem k neúčasti zástupce Asociace krajů nebyl navržen konkrétní termín pro 

 společné jednání, avšak Ing. Randová navrhla schůzku koncem dubna 2012. Přesný 

 termín jednání bude dojednán. 

 

Ad 2. 

Ing. Hánová (VRV, a.s.) a RNDr. Štrof (DHI, a.s.) představila prezentaci Příprava podkladů 

pro sběr dat pro realizaci elektronické „Předběžné zprávy o realizaci programů opatření v 

povodích“, které byly součástí plánů oblastí povodí schválených v roce 2009 (tzv. Zpráva 

2012). Byla představena hlavní strategie sběru a vyhodnocování dat včetně podoby dotazníku 

a návrhu okruhu dotazovaných institucí. 

Ing. Randová doplnila informaci o přípravě 2 variant sběru a vyhodnocování dat: 

 a) varianta maximální (nákladná) 

 b) varianta optimalizovaná (úsporná) 

Dle závěrů diskuse bude o výběru varianty rozhodnuto do 22.3.2012 v dohodě 

s Ministerstvem zemědělství a státními podniky Povodí. 

 

Ve vazbě na dotaz Ing. Jiráska (Povodí Labe, státní podnik) bude upravena specifikace 

odpovědnosti za naplňování dotazníků k jednotlivým konkrétním opatřením tak, aby 

nedocházelo k překryvům mezi dotazovanými institucemi. 

 

Na základě diskuse o začlenění protipovodňových opatření do sběru dat pro zprávu 2012, 

přislíbila Ing. Randová prověření této možnosti. Důvodem je zejména příprava zprávy o 

plnění programů opatření plánů oblastí povodí pro vládu ČR. 

 

Ing. Tureček (Povodí Odry, státní podnik) informoval o zahájení sběru dat pro zprávu 2012 

v povodí Odry ve spolupráci s krajskými úřady, VaK a dalšími institucemi. Data z tohoto 

sběru budou poskytnuta. 

 

Ad 3.  

Ing. Pytloun (MŽP) a Ing. Hejhal (MŽP) představili krátkou prezentaci o přípravě 

metodického postupu. Metodický postup bude obsahovat posloupnost jednotlivých kroků 

procesu SEA ve vazbě na přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik a plánů povodí. 

Součástí bude také časový plán a program prací výše uvedených plánů doplněný o proces 

SEA. Zpracovaný materiál bude zaslán zástupcům PV KPOV k připomínkám.  

Ing. Randová doplnila, že procesem SEA musí projít všechny úrovně plánů povodí a plánů 

pro zvládání povodňových rizik. 

 

Ad 4. 

V prezentaci Ing. Pytlouna byly představeny důležité změny materiálu „Návrh zajištění 

plánování v oblasti vod do roku 2015“, které byly provedeny v rámci vnitřního 

připomínkového řízení na Ministerstvu životního prostředí. Připomínky k úpravě zejména 

časového plánu a programu prací jsou očekávány po jednání. 

 



Ad 5. 

 a) Ing. Pytloun ve své prezentaci navrhl na základě dotazu sekretariátu MKOL změnu 

formulace úkolu 3.5.4, neboť zprávu dle článku 5 RSV nebude EK vyžadovat. Změnu 

formulace navrhne MŽP a zašle k připomínkám. 

 b) Byly porovnány časové plány a programy prací ČR a MKOL. Ing. Jirásek ve vazbě 

na nesoulad termínů u významných problémů nakládání s vodami poznamenal, že tento 

nesoulad nastal již v prvním plánovacím období a že případné relevantní připomínky 

obdržené v rámci připomínkového řízení mezinárodního plánu povodí, budou zapracovány 

jako připomínky obdržené v rámci procesu SEA k plánům povodí ČR. Současně s tímto 

upozornil, že MKOL má již zpracované reakce na návrhy změn prvních plánů povodí (2010-

2015) a bylo by vhodné je přenést do plánů povodí připravovaných v rámci ČR. 

 

Ad 6. 

Ve své prezentaci představil RNDr. Kliment (MŽP) současný stav projednávání změn 

směrnice 105/2008/ES. Jako reakci na nové informace týkající se změn monitorovaných látek, 

resp. jejich rozšíření, navrhl Ing. Jirásek provést úpravu programu monitoringu tak, aby byly 

nahrazeny monitorované látky v místech s opakovaným nepřekročením povolených hodnot za 

látky, které by se měly nově monitorovat. 

 

Ad 7. 

 a) – b) Návrhy byly přijaty. 

  

 c)  - Časový plán a program prací bude od 1.4.2012 do 1.10.2012 uveřejněn na  

  internetových stránkách MŽP, MZe, státních podniků Povodí a Krajských úřadů.  

  - Připomínky budou zasílány na státní podniky Povodí a vypořádání   

  připomínek proběhne v rámci PV KPOV. K vypořádání připomínek bude  

  zpracována zpráva. 

 - Ministerstvo zemědělství prověří možnost aktualizace metodického pokynu, 

  který byl pro tyto účely využit v prvním plánovacím období. 

 - 26.3.2012 obdrží MZe, státní podniky Povodí a Krajské úřady finální podobu 

  časového plánu a programu prací 

  

 d) Jako odpověď na dotazy týkající se postupu prací na tvorbě metodik, byla  

 zpracována krátká zpráva, která je přílohou tohoto záznamu. 

  

 e) Další jednání PV KPOV proběhne 22.3.2012 a následně 9.5.2012 

 

Závěry 

 MŽP - Zajistit konkrétní termín jednání se zástupci krajů ve věci zapojení krajských 

rozpočtů v procesu plánování (konec dubna 2012) 

 MŽP - Rozhodnout do 22.3.2012 o finální variantě sběru a vyhodnocování dat pro 

zprávu 2012  

 MŽP - Upravit specifikaci odpovědnosti za naplňování dotazníků k jednotlivým 

konkrétním opatřením  

 MŽP - Prověřit možnost začlenění protipovodňových opatření do sběru dat pro zprávu 

2012  

 MZe - Prověřit možnost aktualizace pokynu pro zveřejnění a připomínkování 

časového plánu a programu prací z prvního plánovacího období 

 MŽP - do 26.3.2012 rozeslat finální podobu časového plánu a programu prací 

 Další jednání PV KPOV proběhne 22.3.2012 a následně 9.5.2012 


