
Záznam 

 

z  jednání programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod 

konaného dne 20. září 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) a omluvila Ing. Bc. Hubáčkovou. Seznámila přítomné 

s programem a nastínila další témata do bodu Různé.  

 

Schválený program jednání: 

 

1. Metodiky – aktuální stav (MŽP) 

2. Vymezení VÚ – kategorie stojaté vody – informace a návrh dalšího postupu (MŽP) 

3. Makety NPP a PDP - úpravy (MZe) 

4. Stav projednávání financování plánování (MZe) 

5. Cíle a opatření (hodnocení stavu VÚ, hodnocení prognózy vlivu realizovaných 

opatření)  

6. Různé 

 

Ad 1. 

Mgr. Trakalová informovala zúčastněné o aktuálním stavu metodik. 

a/ Metodika pro silně ovlivněné vodní útvary dokončena v červnu, a po zapracování 

připomínek bude k dispozici na přelomu září a října. Do konce ledna 2013 správci povodí 

stanoví silně ovlivněné VÚ. 

b/ Metodika environmentálních cílů se dokončuje. Připomínky uplatnilo Povodí Moravy a 

Povodí Vltavy. 

c/ Na metodiky zadané v rámci Národního programu SFŽP bylo podáno vždy po jedné 

nabídce, u dvou MŽP uplatnilo požadavek na doplnění.  

Ing. Randová doplnila, že se předpokládá, že i v roce 2013 bude možné čerpat finanční 

prostředky na metodiky. V oblasti podzemních vod bylo před 14 dny jednání ke koncepčnímu 

modelu, další jednání bude v polovině října.  

Aktuální seznam metodik: v samostatné příloze.  

 

Ad 2.  

BSc. Hošek informoval o aktuálním stavu vymezení vodních útvarů kategorie jezero. Bylo 

poděkováno za aktivní přístup správců povodí. Oproti původnímu návrhu byly po projednání 

doplněny u Povodí Ohře 3 zbytkové jámy po těžbě, u Povodí Vltavy zrušeny 4 VÚ, které 

nesplnily velikostní kritérium, u Povodí Moravy byl vypuštěn jeden VÚ v kategorii jezero, 

který byl definován jako pískovna. Celkem je nyní v ČR vymezeno 82 vodních útvarů 

povrchových vod v kategorii jezero. Nebudou přečíslovány aktuálně vymezené VÚ 

v kategorii řeka, kterých se dotkla změna ve vymezení VÚ v kategorii jezero. ID vodního 

útvaru nebude nadále nést informaci o pořadí VÚ. Po schválení budeme ID VÚ považovat za 

neměnný. Změny ve vymezení VÚ v kategorii jezero nezpůsobí vznik žádného nového 

vodního útvaru v kategorii řeka. Do 25. 9. 2012 bude rozeslána správcům povodí vrstva 



a rozdílová tabulka s žádostí o stanovisko do 14 dnů. U nových VÚ v kategorii jezero zatím 

nebylo vymezeno jejich povodí. U VÚ v kategorii jezero, které neleží na páteřním toku, se dle 

připomínky Povodí Vltavy, s.p., nepředpokládá vymezení jejich povodí. U VÚ v kategorii 

jezero, který leží na páteřním toku, bude vymezení jejich povodí předmětem další diskuse. 

Ještě existuje 118 úseků jako řeka bez identifikátoru (hlavně hraniční tzv. „SC úseky“ – 

povodí s vazbou na zahraniční VÚ). Další jednání po 15. 10. 2012 (pozvánku v kopii poslat 

i MZe). Aktualizované rozvodnice vodních útvarů dokončí ČHMÚ do konce září 2012.  

   

Ad 3. 

Tento bod vedl Ing. Král. Na základě předchozího jednání obou ministerstev bylo dohodnuto, 

že v úvodu typizovaného vzoru NPP bude zapracována úvodní preambule, týkající se 

respektování vyhlášky č. 24/2011 a zdůvodnění drobných odchylek. Problematiku 

reportovacích dat v plánech ošetřit na stávající reportovací schémata s tím, že lze očekávat 

méně náročná aktualizovaná reportovací schémata. Je potřebné ještě doplnit do makety PDP 

požadavek na data, která jsou požadována v NPP pro reporting. Zpracovatel doplní do 14 dnů. 

Typizovaný vzor NPP bude schválen na příštím jednání programového výboru. Následně 

nechat schválit oba dokumenty (NPP a PDP) na Komisi pro plánování v oblasti vod 

a zpřístupnit na internetu. MŽP do 14 dnů zváží, zda je nutné připravit maketu reportingové 

zprávy pro snadnější porovnávání s novými požadavky.  

 

Ad 4. 

Ing. Král informoval o aktuálním stavu projednávání financování plánování na MZe. V únoru 

2012 byl schválen materiál o plánování bez specifikace financování, která se v současnosti 

projednává ve vnitřním připomínkovém řízení i s využitím již projednaného materiálu 

na MŽP (červen 2012). Finanční požadavky k procesu plánování jsou předloženy do porady 

vedení MZe do konce září. V tomto dokumentu je navrženo zpracování NPP pouze 

z finančních prostředků MZe a to v souhrnné výši 12 milionů Kč. Materiál MZe dále 

předpokládá, že ze strany resortu MŽP bude finančně zabezpečeno pokrytí zpracování 

posouzení NPP procesem SEA, v předpokládané výši 1,6 milionu Kč. Je potřebné zajistit 

výběrové řízení tak, aby práce mohly být zahájeny od 1. 1. 2013, nejpozději do konce prvního 

čtvrtletí. MŽP po oficiálním obdržení výsledku projednání na MZe bude muset tuto novou 

informaci předložit poradě vedení k odsouhlasení. V této otázce je naprosto nezbytná 

spolupráce a spolupodílení obou resortů.  

Nadále se předpokládá, že náklady na PDP budou financovány ze zdrojů správců povodí, 

resp. v některých případech s příspěvkem kraje a dokumentace oblastí s významným 

povodňovým rizikem z jiných zdrojů (OPŽP). 

 

Ad 5. 

Ing. Randová informovala, že hodnocení stavu vodních útvarů na základě dat z monitoringu 

od správců povodí zabezpečí v souladu s harmonogramem MŽP. MŽP zajistí přímé 

hodnocení stavu/potenciálu vodních útvarů povrchových vod. Ke splnění úkolu 2.7 Časového 

plánu předá MŽP správcům povodí do 31. 12. 2012 specifikaci potřebných podkladů pro 

hodnocení stavu vodních útvarů. Výsledky tohoto přímého hodnocení budou předány 

správcům povodí k posouzení. Otázkou je zohlednění vlivu připravovaných a realizovaných 

opatření (trendů na stav vod) do roku 2015, které není v harmonogramu ošetřena. Správci 

povodí společně dohodnou návrh „povinných kroků“ k sestavení hodnocení vlivu těchto 

opatření v termínu do konce roku 2012. Na tomto základě navrhne MŽP jednotný postup 

(případně metodiku), podle které by mohli správci povodí jednotně vyhodnotit trendy. 

V prognóze budou zohledněna jen ta opatření, která jsou připravena k realizaci do roku 2015. 

Zároveň to bude sloužit jako podklad pro hodnocení, zda pro daný VÚ nutné navrhnout další 



opatření v rámci II. etapy plánů. U posuzování vlivu revitalizačních opatření a zprůchodnění 

se jedná o odbornou a dlouhodobější záležitost (oživení toku). Správci povodí proto žádají, 

aby vyhodnocení vlivu revitalizačních opatření provedla AOPK (doporučuje se pozvat je na 

další jednání PV KPOV).  

 

 

Ad 6. 

- Zapojení krajů: rozdán zpracovaný přehled zapojení jednotlivých krajů z podkladů, 

které MŽP obdrželo. Nereagoval Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina 

aJihomoravský kraj. Tyto kraje MŽP znovu vyzve k dodání podkladů. Jednotliví 

správci povodí informovali o aktuálním stavu jednání. S některými kraji je již před 

podpisem dohoda o spolupráci, některé vyčkávají až po volbách (nutno znovu oslovit 

v prosinci). Aktuální je spolupráce v ochranných pásmech vodních zdrojů, nakládání 

se závadnými látkami na rybnících (včetně vypouštění spodními výpustěmi místo 

požeráky) a PRVKUK.  

Významným problémem je používání pesticidů, a proto byla přijata směrnice Rady 

a EP 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem 

dosažení udržitelného používání pesticidů. V souladu s touto směrnicí Česká republika 

připravila vlastní materiál, který schválila vláda ČR dne 12. září 2012 usnesením 

č. 660 jako Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR. 

(http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu/).  

V rámci využití obnovitelných zdrojů byl dne 12. 9. 2012 vládou schválen Akční plán 

pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020.  

(http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-

energie/biomasa/akcni-plan-pro-biomasu/akcni-plan-pro-biomasu-v-cr-na-

obdobi.html) 

 

- Zpráva 2012 – obsah této zprávy je rozdělen na 3 části: 

- Základní opatření dle článku 11, odst. 3, písmeno a) RSV – k této části již byly 

vytvořené potřebné texty, které budou rozeslány do konce září ke schválení.  

- Základní opatření dle článku 11, odst. 3, písmena b)-l) RSV – 3 z těchto opatření 

byla přiřazena ke klíčovým typům opatření (SEZ, zprůchodnění říční sítě a 

morfologie vodních toků). K těmto proběhlo první kolo sběru dat, jehož výsledek byl 

vyhodnocen a nyní se připravuje oslovení krajských úřadů a MZe se žádostí o 

spolupráci při dodání chybějících dat a řešení některých rozdílů v doručených 

datech. Dopisy budou rozeslané do konce září. K dalším opatřením v této skupině 

je nutné vyplnit dotazníkové formuláře, které již byly připravené a předané i na 

MZe. Způsob vyplnění těchto dotazníků je v jednání. 

- Doplňková opatření – jde o 13 opatření uvedených v prvních POP (všechna 

klíčového typu). Jedná se především o strategické dokumenty na národní úrovni. 

Způsob reportování průběhu implementace těchto opatření není ještě dořešen. V 

těchto chvílích probíhá interní diskuze OOV nad těmito opatřeními. 

- Povodí Labe požádalo, aby správci povodí obdrželi kompletní soubor doplněných 

dotazníků spolu se Zprávou 2012 – bude sloužit jako podklad pro plnění úkolu 

„Vyhodnocení dopadu realizovaných opatření plánů oblastí povodí“. 

 

Závěrečný termín pro odeslání Zprávy 2012 je 22. 12. 2012 

- Zapojení veřejnosti do procesu plánování (úkol 3.4.7): Hodnocení zapojení veřejnosti 

bylo součástí POP a lze z něho vycházet. Zkušenosti jsou i od německých kolegů. 

Vhodné by bylo udělat profesionální popularizační kampaň na celostátní úrovni pro 

zvýšení obecného povědomí o plánování v oblasti vod, vodohospodářských 

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie/biomasa/akcni-plan-pro-biomasu/akcni-plan-pro-biomasu-v-cr-na-obdobi.html
http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie/biomasa/akcni-plan-pro-biomasu/akcni-plan-pro-biomasu-v-cr-na-obdobi.html
http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie/biomasa/akcni-plan-pro-biomasu/akcni-plan-pro-biomasu-v-cr-na-obdobi.html


problémech a nepříznivých dopadech očekávané klimatické změny. Správci povodí 

do konce listopadu 2012 zpracují návrhy přístupů jednotlivých správců povodí a 

ministerstva do konce roku 2012 sjednotí návrh kroků zapojení veřejnosti do procesu 

plánování. V příloze jsou dva články na toto téma: Účast veřejnosti – nepříjemná 

obstrukce, nebo inovativní nástroj environmentální politiky: Vodní hospodářství, 

Slavíková a kolektiv, 1/2011; Brněnské kovbojky: E15, Hana Boříková, 10. září 2012  

- Mezinárodní spolupráce: Ing. Nistler informoval o aktuálním stavu projednání VÚ na 

hraničních vodách. Do konce roku by mělo být dokončeno. Jedná se pouze 

o povrchové vody. 

- Hlavní problémy nakládaní s vodami: Povodí Labe poskytlo jednotlivým krajům mapu 

s vymezením VÚ, tabulku s významnými VH problémy k jednotlivým VÚ, tabulku 

vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem a návrh hlavních 

protipovodňových opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem, která by 

mohla být financována z připravovaného programu MZe „Podpora prevence před 

povodněmi – III“. Reakce od krajů se očekává do konce listopadu a zapracování 

podnětů tak, aby mohlo být zveřejněno do konce ledna 2013 (pozn. ČP+PP 

předpokládá zveřejnění na národní úrovni k 1. 4 2013). Podklady zašle na MZe a MŽP 

a na základě diskuse i jako podnět ostatním správcům povodí jako návrh 

k zabezpečení obdobného postupu. Po uveřejnění významných VH problémů lze 

uskutečnit semináře, pracovní setkání např. se zástupci VaK, agrární komorou a 

zemědělci v rámci systému zapojení veřejnosti do procesu plánování. 

- Příští jednání: 23. října 2012 10:00 na MŽP a návazně na přelomu října a listopadu 

2012 bude svoláno jednání KPOV. 

 

Zaznamenal: Ing. Bolom, Ing. Reidinger 

 

Schválil: Ing. Hana Randová  

 

 


