
Záznam z jednání 

Přípravného výboru Komise pro plánování v oblasti vod 

Ze dne 23. 10. 2012 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Metodiky (Silně ovlivněné VÚ, Environmentální cíle), související informace 

2. Vymezení VÚ povrchových vod 

3. Odsouhlasení výsledných maket NPP (včetně memoranda o dodržení 

legislativních předpisů) 

4. Stav projednávání financování plánování (MZe) 

5. Zajištění prognózy do r. 2015 (kdo a jaký nástroj) 

6. Strategie zapojení veřejnosti do procesu plánování 

7. Jak bude vypadat reporting z procesu plánování 

8. Příprava jednání KPOV 11/2012 

9. Různé 

 

1. Metodiky (Silně ovlivněné VÚ, Environmentální cíle), související informace 

Silně ovlivněné VÚ – zapracovávány připomínky, naplánována finalizace kapitol, které 

nejsou dostatečně dopracovány – do 12/ 2012. 

Metodika na environmentální cíle – stav obdobný jako u Silně ovlivněných VÚ 

Nové metodiky financované z Národního programu SFŽP:  

nabídky žadatelů byly vyhodnoceny, posudky byly zpracovány a na SFŽP se 

administrují. Na převážné části metodik práce zahájeny. 

Výčet metodik:  

- Stanovení referenčních podmínek – biologické složky,  

- Stanovení referenčních podmínek – hydromorfologické složky,  

- Zpracování metodiky identifikace a hodnocení vlivů a jejich dopadů na stav podzemních 

vod – charakterizace/rizikovost,  

- Zpracování metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých 

útvarů povrchových vod – kategorie řeka,  

- Zpracování metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých 

útvarů povrchových vod – kategorie jezero,  

- Aktualizace metodiky hodnocení stavu útvarů podzemních vod a zpracování metodiky 

identifikace útvarů podzemních vod vázaných na vody povrchové a terestrické 

ekosystémy,  

- Zpracování metodiky vymezení chráněných území pro registr požadovaný čl. 6 RSV pro 

území vyžadující zvláštní ochranu podle zákona č. 114/1992 Sb.,  

- Zpracování metodiky stanovení a hodnocení území vyhrazených pro lidskou spotřebu – 

podzemní vody)  

 

Metodika pro vypracování seznamu emisí, úniků a vypouštěných prioritních látek – byl 

zveřejněn GUIDANCE DOCUNET No 28 – naše metodika by měla být pouze jejím 

překladem s komentářem.  

 



2. Vymezení VÚ povrchových vod 

Kategorie jezero – souhlas všech správců povodí s předloženým materiálem (82 VÚ 

v kategorii jezero). Otázkou zůstává plocha povodí k těmto útvarům. Pro jezera, která nejsou 

na páteřním toku, je obecná shoda plochu povodí nevymezovat. U jezer, která na páteřním 

toku jsou, je stanovení plochy zatím diskutováno, není zde jednoznačná shoda. 

VÚ v kategorii řeka – shoda se slovním vymezením (počtem). Grafické vymezení VÚ 

bude řešeno individuálně s každým povodím.  

Proces vymezení VÚ bude uzavřen tabelárním přehledem útvarů povrchových 

a podzemních vod. Ten bude postoupen na MZe a bude zahájen proces novelizace 

vyhlášky č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod.  

Postup grafického znázornění bude popsán při individuálním projednání. 

Číslování VÚ – ID VÚ bezvýznamové, aby nebylo nutné přečíslování v budoucnu. 

Časový rámec dalších prací: do 14 dnů se uskuteční schůzka se zástupci jednotlivých 

podniků povodí (grafické znázornění, technické detaily). 

Pro vymezení VÚ v kategorii jezero byla použita geometrie ZABAGED. MŽP poskytne 

z důvodů jednotnosti vrstvu hranice ČR do 30. 11. 2012. 

AOPK požádáno o spolupráci při přípravě dalších metodických postupů pro druhé 

plánovací období. 

3. Odsouhlasení výsledných maket NPP (včetně memoranda o dodržení 

legislativních předpisů) 

Preambule o legislativní shodě materiálu s návrhem makety doplněna, zúčastněné strany 

se na ní shodly.  

V rámci NPP a PDP nutno dořešit otázku reportingu. 

4. Stav projednávání financování plánování (MZe) 

MŽP po schválení materiálu „Návrh zajištění plánování v oblasti vod do roku 2015“ 

v poradě vedení předalo kompletní materiál na MZe. Ve zmíněném materiálu počítá MŽP se 

spolufinancováním NPP dle původní dohody.  

Ze strany MZe zaslán na MŽP dopis č. j. 89489/12/ENV (viz příloha č. 1), ve kterém je 

konstatováno, že MZe počítá s financováním NPP pouze ze zdrojů MZe. MŽP by mělo dle 

návrhu MZe financovat proces SEA. Nutno vyčkat na oficiální stanovisko k předloženému 

dopisu. MZe apeluje na včasné vyjádření MŽP. 

Plány pro zvládání povodňových rizik – předpoklad financování ze SFŽP. 

5. Zajištění prognózy do r. 2015 (kdo a jaký nástroj) 

Gestorem zpracování za podniky povodí je PVl, s.p. Návrh bude předložen na 

PV KPOV v 01/2013 

6. Strategie zapojení veřejnosti do procesu plánování 

Podniky povodí předají informace o zkušenostech v oblasti strategie zapojení veřejnosti 

do procesu plánování v rámci 1. plánovacího cyklu do 30. 11. 2012. V průběhu 

1. plánovacího období nebyly jednotné komunikační nástroje. Jednotlivé podniky povodí 

zašlou své zkušenosti v rozsahu 1-2 strany (základní charakteristiky, základní principy) 

 



7. Jak bude vypadat reporting z procesu plánování 

Viz bod 4. 

8. KPOV 11/2012 

Předběžný 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 

Jednání Komise pro plánování v oblasti vod proběhne 22. 11. 2012 od 10:00 na MZe. 

9. Různé 

Připomínky k časovému plánu harmonogramu – jelikož není zatím k dispozici vrstva 

VÚ, žádají podniky povodí o posun termínu zpracování analýzy o 3 měsíce na 30. 4. 2013. 

AOPK se stane plnohodnotným členem PV KPOV. 

Znovu budou osloveny kraje ve věci zapojení do procesu příprav plánů dílčích povodí. 

 

  

Zaznamenal: Josef Bolom 

 


