
Záznam  

z 3. jednání Komise pro plánování v oblasti vod pro přípravu 2. Plánovacího období 

konaného dne 28. června 2012 na Ministerstvu zemědělství 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přiložena k záznamu 

Jednání zahájil Ing. Josef Reidinger, který z důvodu nemoci zastupoval Ing. Hanu Randovou, 

ředitelku odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, která zabezpečuje 

předsednictví KPOV v roce 2012. Bylo poděkováno zástupcům MZe, že umožnili jednání 

v budově MZe. Podle programu byly projednány tyto body: 

1. Organizační záležitosti. Došlo k výměně zástupce MŽP, místo Mgr. Petra Birklena je 

novým členem Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny. Dále za 

MD je místo Ing. Jaroslava Pospíšila novým členem Mgr. Karel Peška, vrchní ředitel 

úseku silniční a vodní dopravy. 

2. Informace MZe a MŽP k Návrhu zajištění plánování v oblasti vod do roku 2015 

vč. zveřejnění časového plánu a programu prací. Byla podána informace zástupců MZe 

a MŽP Ing. Miroslava Krále, CSc. a Ing. Josefa Reidingera ke zpracovanému materiálu 

a jeho projednávání v poradách vedení obou ministerstev. MŽP má materiál schválen 

včetně finanční rozvahy. Předpokladem je financování prací v průměru 10 mil. Kč ročně 

(nejvíce 2014), MZe schválený materiál doplní o finanční nároky do konce srpna, 

ve vazbě na dokončení maket Národního plánu povodí a Plánu dílčího povodí. Časový 

plán a program prací byl v termínu uveřejněn na předepsaných webových stránkách, 

předepsaných místech v listinné podobě a je možné podávat připomínky do 

1. listopadu 2012. 

3.  Zapojení krajů do financování plánů dílčích povodí. Před tímto jednáním proběhlo 

v budově MŽP samostatné jednání zástupců MŽP a MZe se zástupci krajů dne 

26. dubna 2012, kde se možnosti finančního zapojení krajů diskutovaly. Na základě tohoto 

jednání zástupci jednotlivých krajů zaslali, jaké studie se zpracovaly nebo budou 

zpracovávat, a které bude možné využít v procesu plánování. Zaslané podklady budou 

využity oběma ministerstvy při dalších pracích a současně budou poskytnuty správcům 

povodí k využití. 

4. Příprava makety plánu dílčího povodí a makety národního plánu povodí. Prezentaci 

makety plánu dílčího povodí představil v zastoupení ostatních správců povodí 

Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy, s.p. Především informoval o garanci správců povodí 

za jednotlivé části makety plánů dílčích povodí a o jejím stavu dokončování. 

Ing. Miroslav Král doplnil informaci o zpracovávání makety národních plánů povodí, 

která by měla být dokončena do srpna letošního roku. Obě makety by měly být přijaty na 

příštím jednání KPOV. 

5. Stav implementace Povodňové směrnice a přípravy plánu pro zvládání povodňových 

rizik. Ing. Reidinger informoval o splnění prvního kroku, tj. předběžného vyhodnocení 

povodňových rizik a určení oblastí s potencionálně významným povodňovým rizikem 



a jeho úspěšném odreportování. V současnosti u všech správců povodí probíhá mapování 

povodňových rizik a termín dokončení v prosinci 2013 by měl být zvládnut. Připravují se 

podklady pro vyhlášení výzvy z OPŽP na zpracování dokumentací oblastí s významným 

povodňovým rizikem a plánů pro zvládání povodňových rizik.  

6. Informace správců povodí o zahájení činnosti dílčích komisí pro plánování. Jednotliví 

zástupci správců povodí informovali o zahájení činnosti a aktivitách dílčích komisí 

pro plánování. Komise v rámci jednotlivých správců povodí se uskutečnily - Povodí Ohře 

(18.4.2011, 6.12.2011, 14.3.2012 a další bude 9.2012), Povodí Labe (13.3.2012, 

12.6.2012 a další bude 9.2012), Povodí Vltavy (bude 9.2012), Povodí Moravy (19.4.2012) 

a Povodí Odry (16.2.2012 a další bude na přelomu 2012/2013). Dále byla přednesena 

informace Ing. Václavem Jiráskem z účasti na Výboru pro životní prostředí a zemědělství 

Asociace krajů, kde bylo doporučena účast krajů na přípravě plánů. Kraje doporučují 

především oblasti spolupráce: 

 Aktualizace koncepcí PPO mimo oblasti s významným povodňovým rizikem 

 Vliv starých zátěží 

 Promítnutí závěrů z územně plánovacích dokumentací 

 Ochrana vodních zdrojů a koupací vody 

 Plány rozvoje vodovodů a kanalizací < 2 000 EO 

Správci povodí doporučili další 4 oblasti 

 Databáze rybníků (MVN) a povolení k používání závadných látek 

 Inventarizace ochranných pásem vodních zdrojů 

 Hospodaření s dešťovými vodami – retence v území, odlehčovací komory 

 Inventarizace komplexních pozemkových úprav – změna erozní náchylnosti půd 

a odtokového režimu 

V nejbližším období, tj. do ledna 2013 by měla být uzavřena kompletizace problémů, 

vyhodnoceny prioritní oblasti a skupiny vodních útvarů. V dalším období zhodnocena 

navržená opatření, ta která nebyla realizována – zdůvodnit proč, některá opustit 

a navrhnou nová. 

7. Stav sběru dat pro Zprávu 2012. BSc. Zdeněk Hošek, MŽP informoval o průběhu 

příprav zprávy 2012 o implementaci opatřeních vyplývajících z RSV a doplňkových 

opatřeních stanovených v národních plánech. Tato zpráva je součástí reportingových 

povinností ve vztahu k RSV, za které je odpovědný OOV MŽP. Termín pro odeslání 

zprávy je 22. 12. 2012. Součástí příprav zprávy je sběr údajů o průběhu implementace 

stanovených opatření a vyčíslení finančních nákladů k jednotlivým opatřením za celé 

území ČR. V současné době je sběr dat z velké části ukončen a probíhá analyzování již 

zjištěných dat. Na základě této analýzy bude stanoven další postup při přípravě zprávy. Již 

nyní je ale zřejmé, že řada dat a potřebných informací nebude pro zprávu k dispozici. 

Z technického hlediska probíhá příprava zprávy bez výraznějšího zpoždění. 

8.  Stav aktualizace cílů a metodické podpory plánování. Ing. Reidinger poskytl základní 

informaci a odprezentoval jednotlivé metodiky, které jsou přílohou záznamu. 



9. Různé. Ing. Král, CSc. informoval o odpovědi na dotaz KÚ Zlínského kraje ve věci 

vyjádření k propojení dokumentací k územnímu rozhodnutí a plánům oblastí povodí. 

Změny v případě nového, lepšího řešení oproti stávající dokumentaci POP jsou možné, je 

však třeba odůvodnit. Společné stanovisko MZe a MŽP bude vystaveno na webových 

stránkách.  

Zaznamenal: Ing. Josef Reidinger, v. r.  



Příloha č. 1 

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 

 
 

 

  


