
Záznam 

 

z  jednání programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod 

konaného dne 9. května 2012 na Ministerstvu životního prostředí 

místnost č. 432, od 10:00 hodin 

 

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

 

Jednání zahájila Ing. Randová (MŽP). Následně se jednání odvíjelo od bodů programu 

jednání: 

 

1. Informace z jednání se zástupci krajů ve věci financování příprav plánů povodí 

2. Informace o postupu zpracování maket PDP a NPP a zajištění vzájemné 

koordinace včetně přípravy PpZPR 

3. Informace o sběru dat pro zprávu 2012 

 - finální varianta sběru a vyhodnocování dat  

 - úprava specifikace odpovědnosti za naplňování dotazníků k jednotlivým 

 konkrétním opatřením 

 - začlenění protipovodňových opatření 

4. Informace o zpracování metodického postupu umožňujícího propojení procesů 

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

5. Informace o zveřejnění časového plánu a programu prací  

6. Informace k procesu schválení materiálu „Návrh zajištění plánování v oblasti vod 

do roku 2015“ poradou vedení MŽP. 

7. Různé  

 a) návrh na odvolání členů KPOV:   Mgr. Petr Birklen 

 b) návrh na jmenování člena KPOV: Ing. Jiří Klápště (Odbor obecné   

       ochrany přírody a krajiny MŽP) 

 

Ad 1. 

Ing. Reidinger (MŽP) ve stručnosti seznámil přítomné s průběhem jednání se zástupci 

krajských úřadů ve věci jejich zapojení do procesu příprav plánů povodí. Zástupcům KÚ bylo 

navrženo 5 hlavních témat:  

 a) koncepce povodňové ochrany   

 b) řešení problematiky starých ekologických zátěží 

 c) koncepce rozvoje území 

 d) řešení problematiky a využití vodárenských nádrží 

 e) řešení vazby plánů rozvoje vodovodů a kanalizací pro území krajů (PRVKUK) a 

 plánů dílčích povodí 

Krajské úřady se do 15.6.2012 vyjádří k těmto možnostem vyjádří a případně zašlou vlastní 

návrhy dokumentů, které by mohly podpořit a přispět k tvorbě plánů povodí.  



Ing. Král, CSc. (MZe) doplnil, že v tomto smyslu zaslal dopis na státní podniky Povodí, aby 

zajistili potřebnou koordinaci v rámci jimi spravovaných dílčích povodí. 

Ing. Randová požádala zástupce státních podniků Povodí o vyjádření, zda se již rozběhli 

činnosti v rámci komisí dílčích povodí. Zástupci podniků Povodí tuto skutečnost potvrdili a 

krátce doplnili aktuální stav dění. 

 

Ad 2.  

Ing. Král, CSc. informoval, že zpracovatel „osnovy“ národních plánů povodí je konsorcium 

VRV, a.s. a DHI, a.s. Vzhledem k nutné provázanosti těchto plánů s plány dílčích povodí, 

byla dne 24.4.2012 uskutečněna schůzka se všemi zainteresovanými subjekty. Výsledkem 

tohoto jednání byla změna navržené „osnovy“, kterou poté státní podniky Povodí 

připomínkovaly v termínu do 4.5.2012. Výslednou podobu „osnovy“ obdrží MZe a MŽP od 

státního podniku Povodí Vltavy k 11.5.2012. Na tomto jednání byl také vznesen požadavek 

na zpracování výkladu k § 12, odst. 5 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech 

pro zvládání povodňových rizik, neboť vazba mezi plány dílčích povodí a plány pro zvládání 

povodňových rizik je nejasná. Z tohoto důvodu požádal Ing. Král, CSc. na dnešním jednání o 

zpracování společného výkladu MZe a MŽP.  

Vazbu mezi plány dílčích povodí a plány pro zvládání povodňových rizik, resp. 

dokumentacemi k oblastem s významným povodňovým rizikem vysvětlil Ing. Reidinger. 

Informoval, že před cca 2 lety v rámci pracovní skupiny zabývající se implementací směrnice 

2007/60/ES bylo dohodnuto, že dokumentace k oblastem s významným povodňovým rizikem 

neměla být jako taková součástí plánů dílčích povodí. Plány dílčích povodí měly obsahovat 

pouze krátkou informaci a odkaz na tyto samostatné dokumentace. Dále informoval o 

nerealizaci pilotního plánu pro zvládání povodňových rizik na povodí Jizery. V rámci 

výběrového řízení byly vzneseny připomínky a na základě dohody MŽP jako zadavatele s 

Centrem pro regionální rozvoj (spadá pod MMR), které dohlíží na projekty z mezinárodních 

fondů, se MŽP rozhodlo výběrové řízení zrušit. Na základě tohoto rozhodnutí musí MŽP 

zpracovat potřebné podklady na vlastní náklady, a to do konce srpna, neboť na tyto podklady 

budou vázány žádosti státních podniků Povodí do podzimní výzvy OPŽP, podoblast podpory 

1.3.1.  

Ing. Randová na základě uvedených informací uvedla, že zpracování výkladu k vyhlášce č. 

24/2011 Sb. není v současné době vhodné, neboť nejdříve si musí celou záležitost vyjasnit 

obě ministerstva mezi sebou a následně bude možné učinit závěry. Na toto požádala zástupce 

státních podniků Povodí o jejich názor. V souhrnu byla potvrzena varianta 2 samostatných 

dokumentů – plán dílčích povodí a dokumentace k oblastem s významným povodňovým 

rizikem, kdy bude plán dílčích povodí obsahovat pouze odkaz na tyto dokumentace. Zástupci 

státních podniků Povodí také upozornili, že pokud by „osnova“ plánů povodí měla odpovídat 

obsahu uvedeném ve směrnici 2000/60/ES, měla by tomuto obsahu odpovídat pouze „osnova“ 

národních plánů povodí, neboť plány dílčích povodí nemají sloužit k potřebám reportingu EK. 

Na závěr tohoto bodu jednání uvedla Ing. Randová, že budou skutečně vypracovány 2 

samostatné dokumenty plán dílčích povodí a dokumentace k oblastem s významným 

povodňovým rizikem a předpokládá se, že dokumentace budou hrazeny z prostředků 

Operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto programu musí však státní podniky 

Povodí, jako žadatelé, počítat s 10 % kofinancováním podpořených projektů z vlastních 

prostředků. 

 

Ad 3. 

Souhrnnou zprávu o současném stavu přípravy zprávy 2012 podal BSc. Hošek (MŽP) 

společně s Mgr. Slavíkovou (MŽP). V současné době se ukončuje proces rozesílání formulářů 

a dotazníků, které byly prioritně rozesílány na: státní podniky Povodí, krajské úřady 



(zprostředkování koordinace s ORP zejména v oblasti týkající se ČOV pod 2000 EO), ČIŽP, 

SFŽP, MZdr. a MZe. Připravovány jsou také formuláře pro odbory MŽP. Na základě žádostí 

ze stran oslovených byl zpracován vzorově vyplněný formulář, který bude rozeslán během 

příštího týdne. Mgr. Slavíková doplnila, že v prvních oslovovacích dopisech chybělo datum 

zaslání vyplněných dotazníků a formulářů zpět na MŽP. MŽP v tomto směru očekává zaslání 

odpovědí do 31.5.2012. Dále doplnila, že jsou očekávány odpovědi na všechna opatření 

uvedená v Programech opatření plánů oblastí povodí a ne jen opatření uvedená v závazných 

částech plánů oblastí povodí, které schválily jednotlivé kraje. Doplňování všech opatření 

potvrdili i zástupci státních podniků Povodí. Informace o přípravě zprávy 2012 ukončila Mgr. 

Slavíková odpovědí na dotazy položené na předcházejících jednáních PV KPOV: 

 - Finální varianta sběru a vyhodnocování dat byla stanovena jako práce v rámci 

činnosti OOV MŽP, bez externí podpory. 

 - Úprava specifikace odpovědnosti za naplňování dotazníků k jednotlivým konkrétním 

opatřením proběhla a výsledkem jsou formuláře a dotazníky rozeslané na vybrané instituce. 

 - Začlenění protipovodňových opatření neproběhlo a informace k těmto opatřením 

musí být zajištěny individuálně. 

K poslednímu uvedenému bodu doplnil Ing. Král, CSc. poznámku, že tyto informace musí být 

shromážděny ne pro potřeby reportingu EK, ale pro potřeby zpracování zprávy pro vládu ČR 

a Modrou zprávu. 

K tomuto bodu zpracoval odbor ochrany vod Přílohu č.1. 

  

Ad. 4 

Ing. Pytloun (MŽP) informoval, že metodický postup byl dokončen a rozeslán státním 

podnikům Povodí a MZe k připomínkám. MŽP obdrželo připomínky od státních podniků 

Povodí Moravy a Ohře. Vypořádání připomínek proběhne ve spolupráci s MZe a výsledek 

bude zaslán všem státním podnikům Povodí a MZe do 18.5.2012. 

 

Ad. 5 

Ing. Pytloun uvedl krátkou informaci o současném stavu. MŽP ve spolupráci s MZe rozeslalo 

dopisy na státní podniky Povodí a krajské úřady s žádostí o zveřejnění časového plánu a 

programu prací, a to nejpozději k 2.5.2012. Včasné zveřejnění bylo ověřeno jak zástupci 

MŽP, tak zástupci MZe. K tomuto Mgr. Čurda (MZe) upozornil, že některé státní podniky 

Povodí a krajské úřady a MŽP zveřejnily také materiál „doplňující informace“, který měl být 

zveřejněn pouze na webových stránkách MZe. MŽP požádá o nápravu na KÚ. Všichni 

provedou nápravu obratem. 

 

Ad. 6  

Ing. Randová uvedla, že materiál, který má být schválen ministrem ŽP, je v současné době 

doplňován o konkrétní finanční nároky na jednotlivé úkoly. Po tomto doplnění bude opětovně 

předložen do porady vedení ke schválení. 

 

Ad. 7 

V rámci bodu „různé“ zástupci PV KPOV schválili návrh na odvolání Mgr. Birklena jako 

člena KPOV z důvodu jeho odchodu z MŽP a zároveň jmenování Ing. Jiřího Klápštěho jako 

jeho náhradu. 

Do tohoto bodu se také přihlásil Ing. Král, CSc. s dotazem, který MZe obdrželo od KÚ 

Zlínského kraje ve věci vyjádření k propojení dokumentací k územnímu rozhodnutí a plánům 

oblastí povodí. Mgr. Čurda rozdal účastníkům jednání návrh MZe. MŽP se k tomuto vyjádří 

do 23.5.2012 a státní podniky Povodí do 18.5.2012. 



Jako poslední bod jednání byla žádost Ing. Krále, CSc. o jednání ve věci seznamu metodiky, 

který je součástí materiálu pro ministry (Návrh zajištění plánování v oblasti vod do roku 

2015) a stanovení environmentálních cílů, které zajišťuje MŽP. Toto jednání proběhne 

v rámci PV KPOV dne 5.6.2012. 

Ing. Randová uzavřela jednání souhrnem všech důležitých termínů a stanovením termínu 

konání KPOV na 27.6.2012. 

 

Závěry 

 Státní podnik Povodí Vltavy zašle do 11.5.2012 „osnovu“ plánů povodí 

 MŽP se do 18.5.2012 vyjádří k: 

 - zaslané „osnově“ plánů povodí 

 - návrhu odpovědi MZe na dotaz KÚ Zlínského kraje 

 MŽP a MZe vydají do 23.5.2012 společná stanoviska k: 

 - zaslané „osnově“ plánů povodí 

 - návrhu odpovědi MZe na dotaz KÚ Zlínského kraje 

 Budou zpracovány 2 samostatné dokumenty – plán dílčích povodí a dokumentace 

k oblastem s významným povodňovým rizikem, kdy bude plán dílčích povodí 

obsahovat pouze odkaz na tyto dokumentace 

 V rámci zprávy 2012 budou shromažďována data za všechna opatření v Programech 

opatření plánů oblastí povodí 

 MŽP zašle do 18.5.2012 vypořádání připomínek k metodickému postupu 

umožňujícího propojení procesů zapojení veřejnosti do příprav plánů povodí podle 

vodního zákona a procesu SEA všem státním podnikům Povodí a MZe 

 MŽP požádá o nápravu zveřejněných „doplňujících informací“ na stránkách KÚ 

 Další jednání PV KPOV proběhne dne 5.6.2012 

 Jednání KPOV proběhne dne 27.6.2012 



Příloha č.1 

Aktuální stav příprav zprávy 2012 
V rámci zprávy 2012 je povinně reportován průběh implementace: 

 11 základních opatření – Směrnic EU 

 11 základních opatření ostatních – z těchto byly při tvorbě POP identifikovány ČR 3 opatření 

jako klíčová, která byla v prvotních fázích příprav této zprávy přiřazena k typům klíčových 

opatření (viz následná tabulka). Seznam typů klíčových opatření byl stanoven EU a je 

doplňkovou součástí této přílohy. 

 13 doplňkových opatření – tato byla vybrána ČR při tvorbě POP a označena jako klíčová. 

Všechna tato opatření byla shodně přiřazena k jednomu typu klíčových opatření. 

  

 

 Základní opatření – Směrnice Odpovědný rezort Aktuální stav tvorby zprávy 

1 76/160/EHS – Bathing Water MŽP + MZ Předvyplněný formulář odeslán na 
MZ. Bude doplněn na OOV po 
zpětném obdržení 

2 79/409/EHS – Birds MŽP (odbor 630) Před odesláním - věcný obsah 
zprávy je plně v kompetenci tohoto 
odboru 

3 80/778/EHS – Drinking Water MZ  Sekce ochrany a podpory veřejného 
zdraví byla požádána o shrnutí celé 
info do zprávy 

4 96/82/ES – SEVESO MŽP (odbor 750) Odesláno - věcný obsah zprávy je 
plně v kompetenci tohoto odboru 

5 85/37/EHS – Environmental 
Impact 

MŽP (odbor 710) Před odesláním - věcný obsah 
zprávy je plně v kompetenci tohoto 
odboru 

6 86/278/EHS – Sewage Sludge MŽP (odbor 720) Před odesláním - věcný obsah 
zprávy je plně v kompetenci tohoto 
odboru 

7 91/271/EHS – Urban Waste 
Water 

MZe (sekce 
vodního hosp.) 

Odesláno - věcný obsah zprávy je 
plně v kompetenci tohoto rezortu. 

8 91/414/EHS – Plant Protection 
Products 

MZe  Formulář již vrácen vyplněný. 

9 91/676/EHS - Nitrates MŽP + MZe Koordinaci spolupráce zajistí Mgr. 
Šmerousová -  OOV 

10 92/43/EHS – Habitats MŽP (odbor 630) Před odesláním - věcný obsah 
zprávy je plně v kompetenci tohoto 
odboru 

11 96/61/ES - IPPC MŽP (odbor 710) Před odesláním - věcný obsah 
zprávy je plně v kompetenci tohoto 



odboru 

 



 

 Anglický název opatření – Základní opatření - Ostatní Kód opatření 
dle POP 

Adresát pro sběr dat Závěrečné 
shrnutí 

Aktuální stav Klíčové 
opatření a typ 

12 Measures for the recovery of cost of water services (Article 9) C.4.12 MZe sekce VH a 
podniky Povodí 

MŽP OOV Odesláno Ne 

13 Measures to promote efficient and sustainable water use C.4.3 MZe sekce VH MŽP OOV  Odesláno Ne 

14 Measures for the protection of water abstracted for drinking 
water (Article 7) 

C.4.2 MŽP OOV MŽP OOV Nezahájeno Ne 

15 Controls over the abstraction of fresh surface water and 
groundwater and impoundment of fresh surface waters 
including a register or registers of water abstractions and a 
requirement for prior authorisation of abstraction and 
impoundment 

C.4.4 MŽP MŽP OOV Nezahájeno Ne 

16 Controls, including a requirement for prior authorisation of 
artificial recharge or augmentation of groundwater bodies. 

C.4.5 MŽP OOV  MŽP OOV Nezahájeno Ne 

17 Requirement for prior regulation of point source discharges 
liable to cause pollution 

C.4.6 Kraje – ORP; SFŽP, 
ČIŽP, Odbor 750 MŽP 

MŽP - OOV Odesláno Ano, typ 1 

18 Measures to prevent or control the input of pollutants from 
diffuse sources liable to cause pollution. 

C.4.14 MZe – sekce VH MZe – sekce VH Odesláno Ano, typ 3 

19 Measures to control any other significant adverse impact on 
the status of water, and in particular hydromorfological 
impacts. 

C.4.13 podniky Povodí MŽP - OOV Odesláno Ano, typ 5 a 6 

20 Prohibition of direct discharge of pollutants into groundwater C.4.5 MŽP – OOV  MŽP - OOV Nezahájeno Ne 

21 Measures to eliminate pollution of surface waters by priority 
substances and to reduce  pollution from other substances 
that would  otherwise prevent the achievement of the 
objectives laid down in Article 4 

C.4.7 
 

MŽP OOV + odbor 
710 

MŽP OOV Nezahájeno Ne 

22 Any measures required to prevent significant losses of 
pollutants from technical installations and to prevent and/or 
reduce the impact of accidental pollution incidents 

C.4.8 MŽP – odbor 750 MŽP – odbor 750 Odesláno Ne 



 Název opatření – Doplňková opatření Adresát pro sběr dat Zpracovatel závěrečného 

shrnutí 

Aktuální 

stav 

Klíčové 

opatření a typ 

23 Strategie migračního zprůchodnění vodních toků ČR MŽP - OOV MŽP - OOV Nezahájeno Ano, typ 14 

24 Strategie rozvoje vnitrozemské plavby v ČR MZe + MD MŽP - OOV Odesláno Ano, typ 14 

25 Strategie a koncepce kombinace přírodě blízkých 

protipovodňových, technických a revitalizačních opatření 

MŽP - OOV MŽP - OOV Nezahájeno Ano, typ 14 

26 Strategie změny vymezení povrchových vod vhodných pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších živočichů 

MŽP - OOV MŽP - OOV Nezahájeno Ano, typ 14 

27 Metodika hodnocení významnosti vlivu z hlediska dopadu na 

stav vodních útvarů a jejich identifikace (ČOV do 2000 EO) 

MZe + Kraje MŽP – OOV Odesláno Ano, typ 14 

28 Průzkumný monitoring Povodí + MZe MZe – sekce VH Odesláno Ano, typ 14 

29 Legislativní předpis pro povolování nepřímého vyp. do podz. 

vod 

MŽP - OOV MŽP – OOV Nezahájeno Ano, typ 14 

30 Regulace odběrů podzemních vod MŽP - OOV MŽP – OOV Nezahájeno Ano, typ 14 

31 Zpřesnění informací o využitelných zdrojích podzemních vod MŽP odbor 660 MŽP – 660 Nezahájeno Ano, typ 14 

32 Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě MŽP – OOV + podniky Povodí MŽP – OOV Odesláno Ano, typ 14 

33 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě MŽP - OOV MŽP – OOV Nezahájeno Ano, typ 14 

34 Snižování znečištění z atmosférické depozice MŽP odbory 714+780 MŽP – OOO (780) Nezahájeno Ano, typ 14 

35 Možnosti řízené dotace podzemních vod MŽP - OOV MŽP – OOV Nezahájeno Ano, typ 14 



1. Čeho se report týká:  

 

A. Informace o pokroku v provádění následujících opatření 

 

 

 

 

 

Seznam směrnic je stanoven taxativně částí A 

přílohy VI RSV – může se však jednat i další 

předpisy (čl. 11 RSV písm. a) 

Seznam je stanoven taxativně čl. 11 RSV Seznam není dán RSV, ČR ho reportovala 

individuálně v roce 20010 pro každé 

mezinárodní povodí zvlášť 

P
o

p
is

 

Základní opatření - Směrnice Základní opatření  - Ostatní Doplňková opatření 

Ty
p

 

1. Směrnice o vodách určených ke koupání  

2. Směrnice o ptácích 

3. Směrnice o pitné vodě 

4. Směrnice o velkých haváriích 

5. Směrnice o posuzování vlivů na ŽP 

6. Směrnice o splaškových vodách 

7. Směrnice o čištění městských odpadních 

vod 

8. Směrnice o prostředcích na ochranu rostlin 

9. Směrnice o dusičnanech 

10. Směrnice o stanovištích 

11. Směrnice o sdružené prevenci a omezování 

znečišťování 

 

23. Strategie migračního zprůchodnění 

24. Strategie rozvoje vnitrozemské plavby 

25. Strategie koncepce přírodě blízkých 

protipovodňových a revitalizačních…. 

26. Strategie změny vymezení povrchových vod 

vhodných pro život a reprodukci původních druhů 

ryb 

27. Metodika hodnocení významnosti vlivů… 

28. Průzkumný monitoring 

29. Legislativní předpis pro povolování nepřímého 

vypouštění do podzemních vod 

30. Regulace odběrů podzemních vod 

31. Zpřesnění informací o využitelných zdrojích 

podzemních vod 

32. Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě 

33. Omezení obsahu síranů v podzemní vodě 

34. Snižování znečištění z atmosférické depozice 

35. Možnosti řízené dotace podzemních vod 
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12. Opatření k návratnosti nákladů za vodohospodářské 

služby 

13. Opatření pro podporu efektivního a trvale 

udržitelného užívání vody  

14. Opatření pro splnění požadavků pro území 

vyhrazených pro lidskou spotřebu 

15. Regulace odběrů vod a vzdouvání, včetně registru 

nebo registrů odběrů… 

16. Regulace umělé infiltrace do vod podzemních…. 

17. Omezení znečištění z bodových zdrojů 

18. Omezení znečištění z plošných zdrojů 

19. Omezení negativních zejména hydromorfologických 

změn na stav vody 

20. Zákaz přímého vypouštění do podzemních vod 

21. Omezení znečišťování povrchových vod prioritními a 

dalšími látkami 

22. Omezení následků a prevence havárií 

 

 



  B. Informace o klíčových typech opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klíčové typy opatření jsou takové, které nejvíce přispívají k dosažení cílů v ochraně vod 

 Evropská komise stanovila seznam klíčových typů opatření pro účely reportu 2012  

 ČS si musí vybrat min. 1 typ klíčového opatření, o kterém budou reportovány dodatečné informace  

 K vybraným typům opatření se musí přiřadit relevantní opatření z části A, a to nejméně jedno ze základních ostatních a jedno z doplňkových, neboli, 

která z námi reportovaných opatření v roce 2010 patří do klíčového typu  

 Pokud si nevybereme z předdefinovaného seznamu, můžeme přiřadit vlastní 

A  

Se
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1. Výstavba nebo intenzifikace ČOV a kanalizace mimo požadavky Směrnice o čištění městských odpadních vod 

2. Snížení znečištění živinami v zemědělství nad rámec požadavků nitrátové směrnice 

3. Snížení znečištění pesticidy ze zemědělství 

4. Sanace starých ekologických zátěží 

5. Zlepšení podélné prostupnosti vodních toků (např. výstavba rybích přechodů)  

6. Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů (mimo podélné prostupnosti vodních toků) 

7. Zlepšení průtokových poměrů a/nebo vytváření minimálních zůstatkových průtoků 

8. Využívání vody pro závlahy (technická opatření) 

9. Pokrok v politice poplatků za vodu pro uplatnění návratnosti nákladů VH služeb v domácnostech 

10. Pokrok v politice poplatků za vodu pro uplatnění návratnosti nákladů VH služeb v průmyslu 

11. Pokrok v politice poplatků za vodu pro uplatnění návratnosti nákladů VH služeb v zemědělství 

12. Poradenské služby v zemědělství 

13. Opatření k ochraně vod (např. ochranná pásma vodních zdrojů, apod.) 

14. Výzkum, zlepšení vědomostí, kterým se snižují nejistoty 

15. Opatření pro prostupné odstranění emisí, vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných látek 

16. Intenzifikace nebo rekonstrukce průmyslových ČOV (včetně zemědělských) nad rámec požadavků IPPC 

 

 



2. Co se reportuje a jak:  

 

 

 

 

 

Základní opatření  - legislativní  Základní opatření – ostatní 

 Doplňková opatření 

Klíčové typy opatření 

Ty
p

 

Struktura 1 Struktura 2 Struktura 3 

Fo
rm

a

aa
 

Vyplňuje se zvlášť pro každý legislativní 

předpis  

Povinné: 

  Text o délce max. 2000 znaků o 

pokroku v provádění opatření 

Vyplňuje se zvlášť pro každý klíčový typ 

opatření, který si ČR vybrala.  

 

Povinné: 

 Typ klíčového opatření 

 Pro-link na základní ostatní a doplňková 

opatření (do str. 2) 

 Indikátor (výběr jednoho podle typu 

opatření) a k němu odpovídající info 

(např. počet projektů atd.) 

 

C
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Vyplňuje se zvlášť pro každé základní, ostatní  a doplňkové, 

které byly reportovány v  2010) 

Povinné: 

 Kód 

 Název 

 Popis 

 Zodpovědnost 

 Stav provádění (not started, on-going….) 

 Důvod pro stav (v případě nezahájení…) 

 Financování (text 2000 znaků a udání typu financování) 

Nepovinné: 

 Náklady (cena a vysvětlení) 

 Komentář (2000 znaků) 

 Odkaz 

 


