
 

Záznam 

ze 4. jednání Komise pro plánování v oblasti vod pro přípravu 2. plánovacího období 
konaného dne 29. listopadu 2012 na Ministerstvu zemědělství 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přiložena k záznamu 

 
Program: 
1. Změny ve složení Komise  
2. Odsouhlasení Maket Národních plánů povodí a Plánů dílčích povodí 
3. Informace o stavu implementace Povodňové směrnice 
4. Informace o připomínkách k časovému plánu harmonogramu prací 
5. Stav metodik 
6. Aktuální stav Zprávy 2012 
7. Hlavní vodohospodářské problémy (podněty od členů Komise) 
8. Různé 

 

Za předsedající MŽP zahájil jednání Komise Ing. Josef Reidinger, omluvil z jednání 
Ing. Hanu Randovou, Mgr. Alenu Slavíkovou, Ing. Pavlu Finfrlovou, Mgr. Jakuba Čurdu, 
Ing. Janu Solnařovou, Ing. Moniku Zeman, Ing. Tomáše Kendíka a Ing. Jaroslava Beneše. 

 

1. Změny ve složení Komise  

Byli dovoláni a jmenováni následující členové KPOV: za resort Ministerstva dopravy: 
odvolán Ing. Jaroslav Pospíšil jmenována Mgr. Katarína Koleničková; za resort Ministerstva 
životního prostředí: odvolán Ing. Martin Pytloun, jmenován Ing. Josef Bolom; za resort 
Ministerstva zemědělství: odvoláni: JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Ing. Petra Kulířová, 
Ing. Petr Zoubek, jmenováni:  Mgr. Tereza Bažatová, Ing. Daniel Pokorný, Mgr. Jana 
Janková.     

2. Odsouhlasení Maket Národních plánů povodí a Plánů dílčích povodí 

Ing. M. Král, CSc. představil Maketu plánu dílčích povodí a datový rámec pro podávání zpráv 
Evropské komisi a Typizovaný vzor národního plánu povodí a datový rámec pro podávání 
zpráv Evropské Komisi. Vysvětlil důvody doplnění datového rámce pro podávání zpráv EK, 
který je ve své podstatě datovým rámcem Zprávy 2010. Předpokládá se, že dojde k redukci 
údajů, které budou požadovány ve Zprávě 2015, nicméně toto bude známé až v roce 2014. 
Ing. Reidinger upozornil, že je nutné připravit podkladová data pro reporting, která by měla 
vzejít právě z Makety a Typizovaného vzoru. Cílem není vyhotovit reporting, ale poskytnout 
pro něj dostatečná data. Po připomínkách Podniků povodí bylo dohodnuto, že nad konkrétním 
plněním datového rámce a formou jeho naplňování bude ještě vyvoláno samostatné jednání 
v rámci Programového výboru KPOV. Maketa plánu dílčích povodí a datový rámec pro 
podávání zpráv Evropské komisi a Typizovaný vzor národního plánu povodí a datový rámec 
pro podávání zpráv Evropské Komisi byly odsouhlaseny.  

Zadavatelem Národních plánů povodí bude MZe. MŽP bude mít zástupce v řídícím výboru 
zadávacího řízení.  

Zadavatelem Plánů dílčích povodí jsou podniky Povodí. Tyto jsou ve fázi přípravy zadávacích 
řízení, která by měla být co nejdříve vyhlášena.  



3. Informace o stavu implementace Povodňové směrnice 

Ing. Reidinger informoval o stavu implementace povodňové směrnice. V rámci přípravných 
prací proběhlo předběžné vyhodnocení povodňových rizik a byly vymezeny oblasti 
s významným povodňovým rizikem, zpráva je na www.povis.cz. Mapování OsVPR běží ve 
všech dílčích oblastech, bude hotovo do prosince 2013. Proběhlo výběroví řízení na Centrální 
datový sklad (CDS) pro ukládání a prezentaci výstupů mapování, dokončen by měl být 
v červenci 2013. V roce 2013 je plánováno testování reportingu, zda jsou pořízena všechna 
data, chybějící budou případně doplněna. Reporting z mapování musí být zabezpečen do 22. 
března 2014. Dokončují se makety plánů pro zvládání povodňových rizik, pilotní plán na 
Jizeře, vzorová projektová dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem. Je nutno 
dořešit stanovování obecných cílů specifických v oblasti povodňové ochraně a postup 
posuzování účinnosti a ekonomické efektivnosti opatření a jejich vliv na stav vodních útvarů. 
Termíny výstupů jsou obsaženy v časovém plánu Povodňová rizika v prvním cyklu jsou 
řešena ve vazbě na říční povodně. Velká část území je ohrožována i z přívalových povodní. 
V této oblasti vznikla metodika pro riziková území při přívalových srážkách (tzv. kritické 
body a k nim přispívající plochy povodí) pro celou Českou republiku (výstupy dostupné na 
www.povis.cz). Další využití a upřesnění výstupů realizuje Krajský úřad Karlovarského kraje 
a je dostupné na adrese: webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/.   

4. Informace o připomínkách k časovému plánu a programu prací 

Časový plán a program prací byl zveřejněn 1. května 2012. Zákonná lhůta pro zveřejňování 
(6 měsíců) vypršela 2. listopadu. Bylo poděkováno všem zúčastněným za včasné zveřejnění 
na úředních deskách. Relevantní připomínky byly na společném jednání MZe a MŽP 
vypořádány takto: 

Připomínky správců povodí se týkaly zejména změny termínů. Tyto byly částečně zohledněny 
i za cenu „zhuštění“ prací v další části harmonogramu. Připomínka KÚ Jihomoravského kraje 
byla k vytvoření časové rezervy na schválení krajem. Zde došlo k částečné akceptaci 
požadavku, termín byl posunut o 14 dní. Plnému akceptování nemohlo dojít z důvodů 
zachování návazností v časovém plánu.Takto upravený časový plán a program prací byl 
KPOV schválen a bude zveřejněn na vebových stránkách MZe pro plánování v oblasti vod 
v části Zveřejněné informace.  

5. Stav metodik 

Tento bod představila Mgr. Pavla Wildová, Ph.D. z OOV MŽP. Metodiky hodnocení 
ekologického stavu tekoucích vod jsou zpracované (hodnotící metodiky pro biologické složky 
makrozoobentos, fytobentos, ryby, fytoplankton a makrofyta) a plánuje se jejich vyvěšení na 
webové stránky MŽP. MŽP požádalo písemně MZe o finální akceptaci metodik. Ze strany 
MZe bylo zasláno sdělení, že metodiky jsou vzaty na vědomí. Na tomto setkání bylo ze strany 
státních podniků Povodí upozorněno, že zaslaly připomínky na MZe. Tyto připomínky však 
nebyly předány na MŽP, proto nemohly být vypořádány. MŽP dohodne s MZe další postup 
před zveřejněním. 

Zbývající metodiky, které budou financovány z Národního programu SFŽP, jsou nyní před 
podpisem smlouvy se zpracovatelem. MŽP požádalo státní podniky Povodí o spolupráci se 
zpracovateli (především se jedná o předání relevantních dat), aby byly metodiky vytvořeny 
v co nejkratším termínu. K dohodnutí požadovaných dat a možnosti spolupráce se plánuje 
setkání.  

Byl vznesen dotaz, zde existuje nějaký zastřešující pokyn pro pospojování jednotlivých částí 
hodnocení ekologického stavu. Tento pokyn vzniká, bude vytvořen do konce roku a bude 
rozeslán k připomínkám, následně by měl vyjít ve Věstníku MŽP.   



Všechny schválené (certifikované) metodiky budou zpřístupněny na webových stránkách 
MŽP 

6. Aktuální stav Zprávy 2012 

Ad 6/  Tento bod představil BSc. Zdeněk Hošek z OOV MŽP. Informoval Komisi 
o současném stavu Zprávy 2012: Proběhl sběr dat týkajících se bodových a plošných zdrojů 
znečištění a hydromorfologických změn v tocích. Je zpracovávána sumarizace 
shromážděných dat, rozhoduje se, která konkrétní data budou zahrnuta do zprávy 2012. 
U bodových zdrojů budou zahrnuty komunální ČOV do 2000 EO a ČOV 2 000 – 10 000 EO 
s terciérním čištěním. K opatření pro omezení znečištění z plošných zdrojů bude přiřazen 
klíčový typ „řešení starých ekologických zátěží“.  

Z diskuse vyšlo najevo, že Krajské úřady neobdržely zpracované sumarizace k ČOV 
k vyjádření a doplnění, i když měla odejít datovou schránkou. Situace bude okamžitě 
prověřena a napravena. Správci povodí vyjádřili zájem také obdržet výsledky sběru dat pro 
Zprávu před jejím odeslání. Tomuto požadavku bude vyhověno. 

7. Hlavní vodohospodářské problémy (podněty od členů Komise) 

Svaz měst a obcí upozornil na nutnost řešení otázky zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
a řešení otázky sucha obecně. Problém sucha si obě ministerstva uvědomují a bude 
v plánování zohledněn.   

Ředitelství vodních cest požádalo o meziresortní schůzku MD, MZe, MŽP k problematice 
hájení trasy D-O-L. Ke schůzce vyzve oficiální cestou MD.  

8. Různé 

Z pozice ŘVC vznesen dotaz „Jak mají investoři postupovat při procesu EIA při vypořádání 
investičních záměrů v období do schválení nových plánů povodí ve vztahu k 2000/60/ES? 
Neexistuje přechodné období, schválené plány oblastí povodí z roku 2009 jsou platné do doby 
schválení nových plánů. Platné metodiky pro posuzování stavu vodních útvarů jsou nebo 
budou dostupné na webových stránkách MŽP.   

 

Zaznamenal:  Ing. Josef Bolom 

Schválil: Ing. Josef Reidinger  


