
Záznam 

 

z  jednání programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod 

konaného dne 5. června 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) stručnou informací k obsahu programu jednání: 

 

1. Informace - společné stanovisko MZe a MŽP k návrhu osnovy makety PDP vč. 

zařazení Dokumentace OsVPR 

2. První výsledky sběru dat pro Zprávu 2012 

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

roku 2015“ poradou vedení MŽP  

4. Projednání aktuálního stavu, zajištění Metodických postupů pro plány povodí  odkaz 

na Příloha č. 1 materiálu „Návrh zajištění plánování v oblasti vod do roku 2015“ 

5. Diskuse ke stanovení cílů podle § 12 vyhl. č. 254/2011 Sb. 

6. Různé  

  a) způsob vydání plánů dílčích povodí (projednání opatření obecné povahy) 

  b) zkratky používané pro plánování v oblasti vod 

  c) změna termínu jednání KPOV – 28.6.2012 

  d) návrh programu jednání KPOV 

 

Ad 1. 

Ing. Randová informovala přítomné o zpracování společného stanoviska MZe a MŽP 

k návrhu osnovy makety PDP, které bylo 24.5.2012 odesláno na Povodí Vltavy, s.p. – 

dohodnutého zástupce státních podniků Povodí, následně bylo předáno zpracovatelům maket 

PDP. Stanovisko bylo předáno na jednání v tištěné podobě. Státní podniky Povodí vzaly 

stanovisko na vědomí. 

 

Ad 2. 

BSc. Hošek (MŽP) informoval o současném stavu zpracování informací shromážděných na 

základě rozeslaných dotazníků pro Zprávu 2012.  

Z diskutovaných bodů: 

- ve věci vyplnění dotazníků se uskutečnila schůzka se zástupci MZe a další schůzka je 

již domluvena 

- v rámci klíčových opatření týkajících se ČOV v rozmezí 50 – 2000 EO byly 

osloveny krajské úřady a následně obce s rozšířenou působností. Tyto úřady nemají 

k dispozici informace o finančních prostředcích vynaložených na realizace těchto 

ČOV. Zajištění potřebných údajů bude probíhat ze strany OOV MŽP.  

- informací k problematice starých ekologických zátěží – dohodnuta spolupráce 

s příslušným odborem MŽP, plánované schůzky se zúčastní zástupci ČIŽP.  

- oblast hydromorfologie vodních toků – osloveny státní podniky Povodí a postupně 

jsou získávány jejich odpovědi. 

Dotaz Ing. Krále, CSc. (MZe) - zda bude splněn termín pro poskytnutí informací 

mezinárodním komisím v červenci tohoto roku. Ing. Randová odpověděla, že žádost 

mezinárodních komisí o informace zatím vznesena nebyla a že stanovený termín bude splněn. 

 

Ad 3.  



Materiál k plánování - dopracováván ve vztahu k požadavkům vedení MŽP – upřesnění 

finančních požadavků na plánovací období 2012 až 2015. Žádost Ing. Krále, CSc. o 

poskytnutí tohoto materiálu pro informaci MZe – kompletní materiál bude rezortu MZe 

poskytnut obratem po schválení poradou vedení MŽP. 

 

Ad 4. 

Metodiky - postupně vyjadřovali konkrétní garanti jednotlivých metodik/prací: RNDr. 

Kliment, Mgr. Šmerousová, Mgr. Trakalová, Mgr. Wildová. Podrobné informace jsou 

uvedeny v příloze č.1. Mgr. Wildová sdělila, že metodiky týkající se hodnocení ekologického 

stavu (biologické složky, specifické znečišťující látky a všeobecné fyz.-chem. ukazatele) a 

chemického stavu včetně metodik pro výběr reprezentativních monitorovacích míst jsou již 

připraveny. Metodiky prošly oponentním řízení, přičemž u každé z metodik byl vždy jeden 

z oponentů zástupce státních podniků Povodí. Zpracované metodiky budou do 8.6.2012 

odeslány na MZe a státní podniky Povodí k finální akceptaci. Některé metodiky se v současné 

době dokončují. Část metodik bude financována z národních programů SFŽP. V nejbližších 

dnech bude vyhlášena výzva pro předkládání žádostí. Ing. Randová ve vazbě na možnost 

aplikace metodik pro zpracování plánů dílčích povodí a národních plánů stanovila jako 

nejzazší termín zpracování metodik březen/duben 2013. Aktuální podoba metodických 

postupů pro plány povodí je uvedena v příloze č.1. 

Termíny, které vyplynuly s diskuse: 

 1) Do 8.6.2012 odešle MŽP všechny již zpracované metodiky na MZe a státní 

 podniky Povodí 

2) Návrh metodického pokynu k vyhlášce č. 98/2011 Sb., o monitoringu povrchových 

vod bude do konce června 2012 zaslán státním podnikům Povodí k připomínkám a 

následnému projednání. 

 3) Shromáždění podkladů k aktualizaci programů monitoringu – materiál bude 

 v průběhu července a srpna 2012 projednáván se všemi státními podniky Povodí. 

 4) Zpracování zásad/metodiky pro vymezení mísicích zón pod zájmovými zdroji 

 znečištění prioritními látkami na území ČR – materiál bude v průběhu července a 

 srpna 2012 projednán se zástupci státních podniků Povodí. 

 5) Aktualizace metodiky na určení silně ovlivněných nebo umělých vodních útvarů a 

 metodika pro vymezení typů stojatých vod – materiál bude odeslán do 19.6.2012 na 

 státní podniky Povodí a dne 25.6.2012 se k tomuto uskuteční jednání. 

Závěrem diskuse bylo dohodnuto, že informace k tomuto bodu budou podány také na jednání 

Komise pro plánování v oblasti vod dne 28.6.2012. 

 

Ad 5. 

Mgr. Šmerousová informovala o jednání se zástupci státních podniků Povodí, které se 

uskutečnilo dne 26.3.2012, poskytla záznam z tohoto jednání.  Dále vystoupila Ing. Hánové 

(VRV, a.s.) jako zpracovateli metodiky. Environmentální cíle budou dle metodiky stanovovat 

státní podniky Povodí pro každý vodní útvar a budou stanoveny dle požadavků zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách. V současné době probíhá pilotní ověření metodiky na toku Jizery. 

Metodika se nyní pilotně ověřuje na toku Jizery. Ing. Randová ve vazbě na připomínky 

zástupců státních podniků povodí uvedla, že metodika bude se státními podniky Povodí 

projednána v průběhu července 2012. Pro časovou úsporu budou červencová jednání 

k dokumentům zpracovaných MŽP dle možností sloučena. Ing. Randová společně s RNDr. 

Punčochářem, CSc. (MZe) ověří současnou situaci na mezinárodních komisích ve věci 

stanovení environmentálních cílů v rámci mezinárodních plánů. 

 

Ad 6. 



 a) Bylo dohodnuto, že postup pro schválení NPP a PpZPR formou vydání opatření 

obecné povahy bude zaslán Ing. Bc. Hubáčkové (KÚ Jihomoravského Kraje, zástupce 

Asociace krajů ČR) k vyjádření, zda bude tento postup uplatněn také v rámci schválení PDP. 

 b) Ing. Randová navrhla, aby „pojmový slovník“ byl součástí NPP. Návrh byl přijat 

s tím, že bude využit slovník z POP. 

 c) Změna termínu jednání Komise pro plánování v oblasti vod ze dne 27.6.2012 na 

28.6.2012 byla akceptována. 

 d) Návrh programu jednání Komise pro plánování v oblasti vod byl schválen a byla 

rozdělena gesce za jednotlivé body jednání. 

 

Nad rámec programu jednání informovala Ing. Randová o prvních vyjádření krajských úřadů, 

které uvádí možnosti jejich zapojení do procesu příprav PDP. Výsledky budou představeny na 

Komisi pro plánování v oblasti vod dne 28.6.2012. 

Ing. Hánová doplnila informaci k návrhům osnovy makety PDP, že v této věci se uskuteční 

jednání dne 20.6.2012 od 10:00 hodin v Brně, v budově Pöyry, a.s. 

Na předchozím jednání PV KPOV dne 9.5.2012 byl předložen dotaz, který MZe obdrželo od 

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

plánům oblastí povodí. Bylo dohodnuto, že MŽP se k tomuto vyjádří do 8.6.2012. 

Ing. Tureček (Povodí Odry, s.p.) se dotázal na stav příprav podkladů pro zpracování 

dokumentace k oblastem s významným povodňovým rizikem. Ing. Randová odpověděla, že 

podklady pro zpracování dokumentací budou zajištěny ve spolupráci s VÚV. Výstupy budou 

na přelomu měsíce srpna a září 2012. 

Posledním bodem jednání bylo jmenování zástupců státních podniků Povodí ve věci 

spolupráce s MŽP na přípravě metodických postupů k podzemním vodám: 

 Povodí Vltavy, s.p. RNDr. Zuzana Keprtová 

 Povodí Odry, s.p.  Ing. Martin Skalička 

 Povodí Labe, s.p. Mgr. Petr Ferbar 

 Povodí Moravy, s.p. Mgr. Ondřej Kruml 

 Povodí Ohře, s.p. RNDr. Pavel Poledníček  

 

 

Závěry 

 materiály, které bude MŽP zasílat státním podnikům Povodí, budou zasílány v kopii 

na MZe. 

 a/ do 8.6.2012 odešle MŽP všechny již zpracované metodiky na MZe a na státní 

podniky Povodí. 

b/ návrh metodického pokynu k vyhlášce č. 98/2011 Sb., o monitoringu povrchových 

vod bude koncem června 2012 zaslán státním podnikům Povodí k připomínkám a 

následnému projednání. 

c/ zajištění podkladů k aktualizaci programů monitoringu – materiál bude v průběhu 

července a srpna 2012 projednáván se všemi státními podniky Povodí. 

d/ zpracování zásad/metodiky pro vymezení mísicích zón pod zájmovými zdroji 

znečištění prioritními látkami na území ČR – materiál bude v průběhu července a 

srpna 2012 projednán se všemi státními podniky Povodí. 

e/ aktualizace metodiky určení silně ovlivněných nebo umělých vodních útvarů a 

metodika pro vymezení typů stojatých vod – materiál bude odeslán do 19.6.2012 na 

státní podniky Povodí a dne 25.6.2012 se k metodice uskuteční jednání. 

 Informace k  metodických postupů pro plány povodí  odkaz na Příloha č. 1 materiálu 

„Návrh zajištění plánování v oblasti vod do roku 2015“ budou podány na jednání 

Komise pro plánování v oblasti vod dne 28.6.2012. 



 Metodika stanovení environmentálních cílů pro plány povodí bude se státními podniky 

Povodí projednána v průběhu července 2012. 

 Ing. Randová společně s RNDr. Punčochářem, CSc. (MZe) ověří současnou situaci na 

mezinárodních komisích ve věci stanovení environmentálních cílů v rámci 

mezinárodních plánů. 

 Postup pro schválení NPP a PpZPR formou vydání opatření obecné povahy bude 

zaslán Ing. Bc. Hubáčkové (KÚ Jihomoravského Kraje, zástupce Asociace krajů ČR) 

k vyjádření, zda bude tento postup uplatněn také v rámci schválení PDP. 

 Výsledky vyjádření krajských úřadů s možnostmi jejich zapojení do příprav plánů 

povodí budou představeny na Komisi pro plánování v oblasti vod dne 28.6.2012 



 

Seznam nezbytných aktualizací a doplnění prováděcích právních předpisů a dalších 

vstupů a metodik pro zpracování plánů povodí ve 2. plánovacím období 2010 – 2015  
 

Aktualizace a doplnění prováděcích právních předpisů Termín Zajistí 

Předpoklad 

finanční 

zajištění 

Metodický pokyn k vyhlášce č. 98/2011 Sb., o monitoringu 

povrchových vod 
30. června 2012 

MŽP 

(OOV) 

Vlastní 

činnost OOV 

Aktualizace vyhlášky č. 98/2011 Sb., o monitoringu 

povrchových vod v návaznosti na doplnění hodnotících metod 

(biologické složky, stojaté vody) 

31. prosince 2013 
MŽP 

(OOV) 

Vlastní 

činnost OOV 

Aktualizace vyhlášky č. 5/2011 Sb., o monitoringu 

podzemních vod  
31. prosince 2013 

MŽP 

(OOV) 

Vlastní 

činnost OOV 

Aktualizace vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví 

seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení 

ochranných pásem vodních zdrojů 

31. prosince 2013 
MŽP 

(OOV) 

Financování z 

nevyčerpanýc

h prostředků 

v roce 2011 

Vyhláška k rybníkářství 31. prosince 2012 
MŽP 

(OOV) 

Řešeno 

v rámci OOV 

 

Stanovení nezbytných vstupů pro 2. plánovací období Termín Zajistí  

Revize vymezení útvarů povrchových vod včetně zásad pro 

tuto revizi 
31. prosince 2012 

MŽP 

(OOV) 

Smlouva s 

VÚV 

Zabezpečení provázání dat ve vztahu ke změně vymezení 

útvarů povrch. vod 
31. prosince 2012 

MŽP 

(OOV) 

Smlouva s 

VÚV 

Stanovení referenčních podmínek – biologické složky 31. prosince 2012 
MŽP 

(OOV) 

SFŽP 

Stanovení referenčních podmínek – hydromorfologické složky 31. prosince 2012 
MŽP 

(OOV) 

SFŽP 

Stanovení cílů v ochraně vod 22. prosince 2012 
MŽP 

(OOV) 

Probíhá 

Materiál pro vyhodnocení pokroku (reporting březen 2013) 22. prosince 2012 
MŽP 

(OOV) 

Probíhá 

Shromáždění podkladů k aktualizaci programů monitoringu 30. června 2012 
MŽP 

(OOV) 

Úkolové listy 

ČHMÚ 

 



Zásady a metodické postupy Termín Zajistí  

Aktualizace charakteristik dílčích povodí 31. ledna 2013 MZe 

Zajišťuje se 

ve spolupráci 

se státními 

podniky 

Povodí, 

v rámci 

makety plánů 

dílčích povodí 

Zpracování zásad vymezení významných problémů nakládání 

s vodami – výběr problémů a kritéria významnosti 
31. prosince 2012 MZe 

Zajišťuje se 

ve spolupráci 

se státními 

podniky 

Povodí 

Zpracování zásad revize vymezení útvarů podzemních vod – 

vlastní revize bude provedena v průběhu zpracování plánů 

povodí v roce 2013 nebo 2014 

31. prosince 2012 
MŽP 

(OOV) 

Smlouva s 

VÚV 

Zpracování metodiky pro vypracování seznamu emisí, úniků a 

vypouštění prioritních látek a dalších znečišťujících látek 

(pozn. v závislosti na vydání GD EK) 

30. června 2012 

 

MŽP 

(OOV) 

 

Vlastní 

činnost OOV 

Zpráva dle článku 5 směrnice 2008/105/ES o ohlašování 

emisí, úniků a vypouštění prioritních a dalších znečišťujících 

látek (ve vazbě na zpracování metodiky pro vypracování 

seznamu emisí…) 

31. prosince 2013 
MŽP 

(OOV) 

Vlastní 

činnost OOV 

Zpracování zásad/metodiky pro vymezení mísicích zón pod 

zájmovými zdroji znečištění prioritními látkami na území ČR 
31. srpna 2012 

MŽP 

(OOV) 

Dokončeno 

Zpracování metodiky identifikace a hodnocení vlivů a jejich 

dopadů na stav podzemních vod – charakterizace/rizikovost 
30. dubna 2013 

MŽP 

(OOV) 

SFŽP 

Aktualizace metodiky určení silně ovlivněných nebo umělých 

vodních útvarů a metodika pro vymezení typů stojatých vod 
30. června 2012 

MŽP 

(OOV) 

Probíhá 

Návrh zásad pro stanovení monitoringu podzemních vod 

(programy monitoringu situačního, provozního a 

průzkumného) 

průběžně 
MŽP 

(OOV) 

Probíhá 

Zpracování metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně 

ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod – kategorie 

řeka 

31. prosince 2012 
MŽP 

(OOV) 

SFŽP 

Zpracování metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně 

ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod – kategorie 

jezero 

30. dubna 2013 
MŽP 

(OOV) 

SFŽP 



Aktualizace metodiky hodnocení stavu útvarů podzemních 

vod a zpracování metodiky identifikace útvarů podzemních 

vod vázaných na vody povrchové a terestrické ekosystémy 

30. dubna 2013 
MŽP 

(OOV) 

SFŽP 

Zpracování metodiky hodnocení trendů a zvratů trendů pro 

podzemní vody 
31. prosince 2011 

MŽP 

(OOV) 

Dokončeno 

Aktualizace metodiky pro přístup k ochranným pásmům 

vodních zdrojů 
30. června 2012 

MŽP 

(OOV) 

Financování 

z nevyčerpaný

ch prostředků 

v roce 2011 

Zpracování metodiky vymezení chráněných území pro registr 

požadovaný čl. 6 RSV pro území vyžadující zvláštní ochranu 

podle zákona č. 114/1992 Sb. 

31. prosince 2012 
MŽP 

(OOV) 
SFŽP 

Zpracování metodiky stanovení a hodnocení území 

vyhrazených pro lidskou spotřebu – podzemní vody  
31. prosince 2012 

MŽP 

(OOV) 

SFŽP 

Aktualizace metodiky stanovení programu opatření a pro 

uplatňování výjimek – povrchové i podzemní vody 
31. prosince 2013 MZe 

Bude řešeno 

v roce 2013 

Zpracování metodiky hodnocení účinnosti opatření na stav 

vod 
30. června 2013 MZe 

Bude řešeno 

v roce 2013 

Zpracování metodiky provázání plánů povodí a Programu 

rozvoje venkova 
31. prosince 2012 MZe 

Zajišťuje se 

v rámci 

činností 

resortu 

Zpracování zásad tvorby návrhů opatření ve vztahu 

k hodnocení dopadu klimatické změny a cílům RSV 

(především sucho) 

30. června 2013 
MŽP 

(OOV) 

Bude řešeno 

v roce 2013 

 
 

 


