
Záznam z jednání 

Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod 

ze dne 17. 1. 2013 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Projednání konečné podoby Časového plánu a programu prací pro zpracování plánů 

povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik (MZe)  

2. Informace o zajištění veřejné zakázky na „Zpracování podkladů a návrhů Národních 

plánů povodí Labe, Odry a Dunaje“ (MZe) 

3. Informace o zajištění prací na plánech dílčích povodí (správci povodí) 

4. Informace projednávání procesu SEA a jeho financování (MŽP) 

5. Informace ke Zprávě 2012 (MŽP) 

6. Informace k Souhrnné zprávě o plnění programů opatření podle § 26 odst. 7 vodního 

zákona v rámci „Modré zprávy 2012“ (MZe + MŽP)  

7. Informace – Metodiky (MŽP) 

8. Projednání problematiky provázání plánů povodí a Programu rozvoje venkova (MZe) 

9. Informace o zajištění prognózy stavu vodních útvarů do r. 2015 (PVL) 

10. Zpracování strategie zapojení uživatelů vody a veřejnosti do procesu plánování 

v oblasti vod s využitím strategií zpracovaných pro 1. plány povodí + zajištění 

financování (MŽP + MZe) 

11. Projednání návrhu na změnu vyhlášky č. 24/2011 Sb. – forma předávání dokumentace 

– tištěná verze, DVD (PLA – Ing. Jirásek) 

12. Stanoviska EK, týkající se provádění Rámcové směrnice o vodě – Plány povodí 

(MŽP) 

13. Reakce na stanovisko EK k transpozici PS do národní legislativy (MŽP) 

14. Různé:  

a) Podněty od AOPK  

b) Informace k problematice sucha a změny klimatu (VÚV – Ing. Mrkvičková) 
 

Projednání konečné podoby Časového plánu a programu prací pro zpracování plánů 

povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik (MZe)  

Mgr. Čurda podal informaci o změně časového plánu a harmonogramu prací.  

Časový plán je schválen, je vystaven na webu MZe.   

Informace o zajištění veřejné zakázky na „Zpracování podkladů a návrhů Národních 

plánů povodí Labe, Odry a Dunaje“ (MZe) 

Ing. Král informoval, že ze strany MZe je vypsáno výběrové řízení na komplexní zakázku na 

zpracování NPP Labe, Odry a Dunaje. Předběžné oznámení o veřejné zakázce bylo 

zveřejněno dne 04. 12. 2012, dne 04. 01. 2013 byla zveřejněna zadávací dokumentace. 

Termín pro podání nabídek je do 21. 02. 2013, předpokládaný termín podepsání smlouvy je 

15. 04. 2013. 

Hodnotící komice bude 5členná – 2 zástupci podniků povodí, 2 zástupci MZE a jeden 

zástupce MŽP. Nominace členů do 15. 2. 2013. 

Řídící výbor zakázky na zpracování NPP Labe, Odry a  Dunaje se bude skládat ze 3 zástupců 

MZe, 3 zástupců podniků Povodí, a 2 zástupců MŽP (jmenování proběhne do 15. 03. 2013) 



Informace o zajištění prací na plánech dílčích povodí (správci povodí) 

Povodí Labe, s. p. 

Připraveno výběrové řízení včetně zadávací dokumentace. 

zveřejnění zakázky – předpoklad do 25. 01. 2013 

podpis smlouvy – předpoklad do 15. 05. 2013 

Činnosti s termínem plnění dle časového harmonogramu do 30. 04. 2013 jsou zabezpečovány 

vlastními silami. 

Povodí Ohře, s. p. 

Zakázku nepřipravují, budou zpracovávat vlastními silami a dílčími drobnými subdodávkami. 

Povedou na samostatné položce náklady na plánování. 

Povodí Moravy, s. p. 

Probíhá výběrové řízení na zpracovatele, otevírání obálek – 04. 02. 2013. 

Povodí Vltavy, s. p. 

Zakázka vypsána koncem roku 2012 jako jednokriteriální soutěž – finanční výhodnost 

nabídky. Otevírání obálek bude 11. 02. 2013. 

Hodnotící komise bude 7členná, z toho 1 zástupce MŽP a 1 zástupce MZe  

Povodí Odry, s. p. 

Stručná informace od Ing. Jiráska – Pla: výběrové řízení vypsáno koncem roku 2012, proces 

běží. 

Informace projednávání procesu SEA a jeho financování (MŽP) 

V prosinci 2012 předložen Odboru legislativy MŽP požadavek na vydání stanoviska, zda 

jeden rezort může zadávat zpracování národních plánů povodí, a druhý samostatně zadat 

činnost související se strategií zapojení veřejnosti a vlastním procesem SEA. Dle 

prozatímního neoficiálního stanoviska – pokud je gesce oběma rezorty sdílená, neměl by být 

problém v tom, aby se rezorty dohodly na tom, že si úkoly rozdělí a dohodnou se, kdo zaplatí 

zpracování plánů a kdo projednání v rámci procesu SEA. 

Po vydání oficiálního stanoviska bude odeslána odpověď NM Podivínského na NM Kendíka 

i všem členům PV KPOV. 

Informace ke Zprávě "O průběhu implementace opatření stanovených v prvních 

plánech v oblasti ochrany vod" 2012 (MŽP) 

Zprávy byla odeslána ve formátu xml. na EK 07. 01. 2013.  

Textový dokument ke Zprávě bude zpracován MŽP do 31. 03. 2013. 

Informace k Souhrnné zprávě o plnění programů opatření podle § 26 odst. 7 vodního 

zákona v rámci „Modré zprávy 2012“ (MZe + MŽP) 

Bude zpracována MZe ve spolupráci s MŽP, správci povodí a krajskými úřady v rámci 

„Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012“ jako samostatná 

kapitola. 

Byl představen předběžný návrh osnovy a harmonogram přípravy: 

do 31. 01. 2013 – schválení osnovy 

do 28. 02. 2013 – 1. kontrolní den 

do 15. 04. 2013 – 2. kontrolní den 

do 14. 05. 2013 – podklady pro pracovní verzi 

do 23. 05. 2013 – pracovní verze 

do 10. 06. 2013 – konečná verze  

do 31. 07. 2013 – předložení do vlády 

do 27. 09. 2013 – tištěná podoba 



Nezbytná koordinace se zpracováním Modré zprávy – rozsah Modrá zpráva cca 88 stran. 

Souhrnná zpráva bude formou samostatné kapitoly, v rozsahu cca 40 stran 

Informace – Metodiky (MŽP) 

Metodiky pro biologické složky pro tekoucí vody hotovy (celkem 5), vyjma makrofyt 

všechny certifikovány. 

Interkalibrace – metodiky připraveny, akceptovány, hotovy. 

Metodiky pro hodnocení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů jsou zpracovávány – 

administrovány na SFŽP. 

Informace k metodikám tvoří samostatnou přílohu tohoto zápisu (jedná se pouze o předběžné 

údaje).  

Přehledná tabulka – název metodiky – zpracovatel – termín plnění bude předložena na dalším 

jednání PV KPOV. 

Na webu MŽP budou vystaveny všechny metodiky pro hodnocení bio složek, které jsou k 

dispozici. 

Projednání problematiky provázání plánů povodí a Programu rozvoje venkova (MZe)  

Ing. Němec představil přípravy podkladů rozvoje venkova, jeho prezentace je ke stažení na 

webu MZE. Možné podněty zaslat mailem na stanislav.nemec@mze.cz. 

Informace o zajištění prognózy stavu vodních útvarů do r. 2015 (PVL) 

Ing. Beneš představil zpracovaný návrh dokumentu – Základní kroky pro zpracování 

prognózy stavu VÚ k roku 2015. 

připomínky k materiálu do 31. 01. 2013 Ing. Benešovi, další postup na příštím PV KPOV. 

Shoda MZe a MŽP – bude řešeno jednotným pracovním postupem. 

Problematika hodnocení – samostatné jednání v týdnu od 04. 02. 2013 do 08. 02. 2013 

Zpracování strategie zapojení uživatelů vody a veřejnosti do procesu plánování v oblasti 

vod s využitím strategií zpracovaných pro 1. plány povodí + zajištění financování (MŽP 

+ MZe) 

Z došlých námětů podniků povodí zpracován návrh strategie. Ten byl předán členům 

PV KPOV. Připomínky a podněty zaslat do 31. 01. 2013 mailem na josef.reidinger@mzp.cz 

a josef.bolom@mzp.cz 

Projednání návrhu na změnu vyhlášky č. 24/2011 Sb. – forma předávání dokumentace – 

tištěná verze, DVD (PLA – Ing. Jirásek) 

Zástupci PLA nezaznamenali v průběhu 1. Plánovacího cyklu připomínku k listinným 

podkladům. Zástupce PLA navrhuje změnu vyhlášky 24/2011 §16, §19 – vyškrtnutí nutnosti 

zveřejnění v listinné podobě. 

Nutné stanovisko krajských úřadů, bude řešeno na dalším PV KPOV 

Stanoviska EK, týkající se provádění Rámcové směrnice o vodě – Plány povodí (MŽP) 

Předány strategické dokumenty na CD – Blueprint, plány povodí a sucho, včetně 

zpracovaných rámcových pozic ČR. Postoj k dokumentům bude jednotný, vzájemně 

koordinovaný. 

V průběhu I. pololetí 2013 se očekává individuální projednávání zprávy o předložených 

plánech povodí , především přílohy s hodnocením konkrétního členského státu (Příloha č. 7 – 

ČR). Uskutečněna mají být bilaterální jednání EK s jednotlivými členskými zeměmi. 

Nutno připravit společnou reakci MŽP a MZe. 
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Reakce na stanovisko EK k transpozici PS do národní legislativy (MŽP) 

Připomínky EK k transpozici vysvětleny a odeslány. Výstup byl předán podnikům Povodí na 

Povodňové skupině. 

Různé: 

a) Podněty od AOPK  

AOPK prezentovala možnosti spolupráce agentury a zapojení do procesu plánování, zejména 

v oblasti morfologicko-ekologických stavů vodních toků – prezentace vystavena na stránkách 

MZe. 

Ing. Beneš prezentaci doplnil konstatováním, že obecně chybí koncepce – strategie – 

revitalizace říčních systémů. Na PVL byly vyslyšeny připomínky AOPK, v současné době je 

vše prověřováno z hlediska právního. Až bude vše po právní stránce dořešeno, bude společný 

materiál AOPK a PVL předložen jako podnět na PV KPOV. 

b) Informace k problematice sucha a změny klimatu (VÚV – Ing. Mrkvičková) 

Ing. Mrkvičková informovala o projektech VÚV spojených s problematikou sucha a změny 

klimatu a předala materiály – výstupy – z těchto projektů. Prezentace ke stažení na stránkách 

MZe.  

Pozvala přítomné na seminář týkající se sucha (15. května 2013, Novotného lávka).  

Nabídla spolupráci v oblasti změny klimatu, sucha a adaptačních opatření. 

 

Závěrem za Ministerstvo životního prostředí Ing. Hana Randová oficiálně předala 

předsednictví PV KPOV Ing. Miroslavovi Královi, CSc., respektive Ministerstvu zemědělství. 

 

 

zaznamenal: Josef Bolom 

 

schválila: Ing. Hana Randová 


