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Záznam z jednání

Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod

dne 27. června 2013 na Ministerstvu zemědělství

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Projednání postupu v přípravě Předběžného přehledu významných problémů

nakládání s vodami zjištěných v národních částech mezinárodních oblastí povodí
Labe, Odry a Dunaje (MZe + MZP + VRV/DHI)

2. Informace a projednání dalšího postupu v přípravě Dokumentací oblastí s významným
povodňovým rizikem (MZP + MZe + správci povodí)

3. Informace o přípravě posouzení SEA pro Národní plány povodí (MZP);
4. Informace o přípravě Zprávy o plnění programu opatření - součást Modré zprávy 2012

(MZe)
5. Informace ve věci návrhu změny vyhlášky č. 24/20 11 Sb. (MZe);
6. Informace o závěrech jednání vodních ředitelů, konaném 30-31.5.2013 v Dublinu

(MZe)
7. Informace o závěrech z workshopu “Linking Water Management and WFD

objectives“, konaném 12. - 14. 6. 2013 v Bruselu (MZe)
8. Různé

- Konzultace EK s CS ke Zprávě o Komise týkající se provádění rámcové směrnice
o vodě (2000/60/ES) Plány povodí

- Stav přípravy hodnocení vodních útvarů
- Stav jednotlivých metodik zajišt‘ovaných MZP

Úvodem jednání Předseda Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod pro rok
2013 Ing. Miroslav Král, CSc. informoval o omluvě zástupců MZP, kteří se jednání nemohli
zúčastnit.

Dále informoval, že s ohledem na personální změny v odboru ochrany vod MŽP a na výskyt
povodňové situace nebylo v průběhu června svoláno plánované jednání Komise pro plánování
v oblasti vod. Výsledky činnosti v 1. pololetí 2013 budou projednány v Komisi pro plánování
v oblasti vod, která bude svolána v průběhu září 2013.

Z jednání vyplynuly následující závěry:

1. Projednání postupu v přípravě Předběžného přehledu významných problémů
nakládání s vodami zjištěných v národních částech mezinárodních oblastí povodí
Labe, Odry a Dunaje

Podle uzavřené SoD na zpracování podkladů pro národní plány povodí byly zhotovitelem
VRV/DHI k 20.6.20 13 předány podklady pro zveřejnění Předběžného přehledu významných
problémů nakládání s vodami. K projednání těchto podkladů presentovali zástupci zhotovitele
závěry ze zpracovaného souhrnu; zejména upozornili na značnou variabilitu vymezených
problémů z hlediska jednotlivých národních částí mezinárodních oblastí povodí a rozdílnosti
ve způsobu vymezení vh. problémů z hlediska přístupu jednotlivých pořizovatelů PDP -

1



státních podniků Povodí. Z následné diskuze vyplynulo, že významné problémy budou na
národní úrovni zveřejněny ve třech okruzích — Významné látkové zatížení, Morfologické
změny a Potenciální nedostatek vody (původně Odběry a převody vody) v návaznosti na
rámcovou směrnici o vodě. Podrobnější vymezení bude sloužit pro plány dílčích povodí a
bude navazovat na identifikaci vh. problémů v 1. plánovacím období. Dále bylo dohodnuto,
že zhotovitel VRV/DHI zašle 28.6.20 13 zpracované podklady všem správcům povodí
k domluvené revizi a případné úpravě. Správci povodí zašlou podklady zpět zhotoviteli
a MZe do 15.7.2013. Zhotovitel provede nový souhrn a připraví seznamy ke zveřejnění, které
předá MZe do 22.7.2013. MZe provede odsouhlasení materiálu per rollani včetně MZP a do
3 1.7.2013 předá MZP, KU a správcům povodí v souladu s 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb.
oznámení a vlastní materiál ke zveřejnění od 1.8.2013. Bylo konstatováno, že Předběžný
přehled významných problémů bude zveřejněn v předstihu před termínem (22.12.20 13)
daným vodním zákonem.

2. Informace a projednání dalšího postupu v přípravě Dokumentací oblastí
s významným povodňovým rizikem (dále DOsVPR)

Ing. Beneš (PVL) shrnul základní fakta a aktuální stav přípravy DOsVPR. Podle Makety
Plánů dílčích povodí (dále PDP) bude DOsVPR přílohou PDP ke kapitole Ochrana před
povodněmi a vodní režim. Na základě koordinačních prací v rámci Pracovní skupiny
Povodňová směrnice (dále PS) byla připravována specifikace obsahu DOsVPR (osnova).
Původně se předpokládalo, že v rámci DOsVPR dojde k podrobné rekognoskaci oblastí
s významným povodňovým rizikem s variantními návrhy opatření včetně projednání
s obcemi. Tento původní rozsah je značně závislý na časovém hledisku a finančních
prostředcích pro příslušné práce. Podle dokumentu Zajištění plánování v oblasti vod do roku
2015 projednaného ve vedení MZP v červnu 2012 měly být finanční prostředky pro žadatele
s.p. Povodí zajištěny v rámci OPZP - podzimní výzvy pro osy 1.3.1. a 1.3.2. (v listopadu až
prosinci 2012), k čemuž nedošlo. Na jednání PS v lednu 2013 byli správci povodí opět
ujištěni, že výzva je přichystána a v nejbližší době bude vypsána, avšak opětovně k tomuto
kroku do dnešního dne nedošlo.

Na jednání PS dne 26.4.20 13 bylo konstatováno, že ke konečnému termínu 31.8.2014, kdy
musí být DOsVPR dokončeny nelze DOsVPR v předpokládaném rozsahu zpracovat. Správci
povodí proto navrhli, aby DOsVPR byly sestaveny v podstatně jednodušší verzi - s důrazem
na preventivní opatření (hlásná předpovědní služba, povodňové plány...), konkrétní návrhy
stavebního charakteru budou pouze převzaty z již existujících záměrů bez projednávání
s dotčenými obcemi, které proběhne v rámci zveřejnění samotných návrhů Plánů pro zvládání
povodňových rizik (dále PpZPR). Financování DOsVPR v tomto rozsahu zajistí správci
povodí z vlastních prostředků v přibližné výši cca 10% celkové původně uvažované částky.

Návrh obsahu redukované varianty DOsVPR zpracoval s.p. Povodí Vltavy a předal ho
ostatním s.p. Povodí; bylo dohodnuto, že případné připomínky k tomuto návrhu zašlou s.p.
Povodí Vltavy do 15.7.2013. Výsledná osnova DOsVPR bude s.p. Povodí schválena per
rollam a prostřednictvím MZe bude do 1.8.2013 předána MZP, jako společné stanovisko MZe
a správců povodí k akceptaci pro další postup při přípravě návrhů PpZPR podle časového
harmonogramu.

Ing. Král, CSc. konstatoval, že podle dokumentu Zajištění plánování v oblasti vod do roku
2015 projednaného ve vedení obou ministerstev v roce 2012 převzalo organizační a finanční
zajištění Národních plánů povodí (NPP) MZe a organizační a finanční zajištění PpZPR MŽP
(viz úkol 3.8.5. Zpracování návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik, jejich zveřejnění,
posouzení z hlediska vlivů na ZP - zajištění CHMU jako oprávněný žadatel z OPŽP ve
spolupráci s MZP).
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3. Informace o přípravě posouzení SEA pro Národní plány povodí

Ing. Král, CSc. tlumočil informace poskytnuté MŽP - je připravena dokumentace pro
výběrové řízení na zpracovatele SEA, výběrové řízení však dosud nebylo vypsáno.

4. Informace o přípravě Zprávy o plnění programu opatření plánů povodí- součást
Modré zprávy 2012

Mgr. Čurda přednesl informaci o zpracování Zprávy o plnění programu opatření, která je
součástí Modré zprávy 2012 a v krátkosti sbrnui stav opatření a celkové investiční náklady
z pohledu celého území CR. Poděkoval za zpracování podkladů o plnění programu opatření
z plánů oblastí povodí a Plánu hlavních povodí Ceské republiky správci povodí. V současné
době je projednána Modrá zpráva 2012 na MZe. Je nutné, aby MZP doplnilo v rámci
meziresortního připomínkového řízení do materiálu chybějící informace od SFZP.

5. Informace ve věci návrhu změny vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánování v oblasti vod

Ing. Král, CSc. informoval o průzkumu mezi členy výkladové komise pro vodní zákon
o názoru na potřebu novelizace vyhlášky související s vypuštěním zveřejňování návrhů plánů
k připomínkám veřejnosti v tištěné podobě.

Vzhledem k tomu, 21.6.20 13 MZe obdrželo od MŽP dopis/formální upozornění Komise ve
věci provedení směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod, podle kterého přetrvává
část výtek Komise, mj. i o potřebě změny vyhlášky č. 24/20 1 1 Sb. v souvislosti chybou, která
se v ní vyskytla (v 17 odst. 5 uvedené vyhlášky se nesprávně odkazuje na či. 4 odst. 2 písm.
k) místo či. 4 odst. 1 písm. k) směrnice 2006/118/ES), je nyní zjevně potřeba novelizovat tuto
vyhlášku a spojit s problematikou vypuštěním zveřejňování návrhů plánů k připomínkám
veřejnosti v tištěné podobě. MZe připraví pracovní návrh novely vyhlášky do 3 1.7.2013
a rozešle ho k expertnímu posouzení zainteresovaným subjektům s výzvou posoudit
z hlediska aplikační praxe, zda není potřeba novelizovat ještě nějaké další ustanovení této
vyhlášky.

6. Informace o závěrech jednání vodních ředitelů ČS EU, konaném 30-31.5.2013
v Dublinu

Vrchní ředitel sekce VH RNDr. Punčochář, CSc., s ohledem na souběžnou účast na jednání
Ustřední povodňové komise, doplnil tuto informaci do záznamu.

V průběhu jednání vodních a mořských ředitelů byly diskutovány záležitosti, jak se
„Rámcová směrnice pro strategii moří“ projeví v zemích vnitrozemských“ (land locked
countries) — zejména při implementaci Rámcové směrnice. Nakonec se dohodlo, že zejména
zátěž živinami, zajištění migrace ryb a kontaminace pesticidy jsou priority, kterým se
vnitrozemské státy budou věnovat ve svých plánech oblastí povodí.

Nejdůležitější součástí jednání vodních ředitelů byly 2 témata:

Nové uspořádání „Společné implementační strategie“ (Common Implementation Strategy -

CIS) a práce „Strategické koordinační skupiny“ (Strategic Coordination Group — SCG). Po
řadě let zaujala EK záměr upravit počet pracovních skupin v SCG — razantní snížení počtu a
zavedení internetové komunikace. Tomu se řada zemí bránila — a za ČR konkrétně jsem trval
na zachování pracovní skupiny „povodně“ (floods). S ohledem na kritiku i z dalších státu
nakonec EK navrhla sekční uspořádání:

- Sekce (,‚Cluster“) Water Status — a bude mít pracovní skupinky „ekologicé
průtoky“+ „podzemní vody“ + „chemické znečištění“
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- Sekce (Cluster) — Water Management — a bude mít pracovní skupinky „programy
opatření“ + „povodně“ + „zemědělství“.

- Sekce (Cluster) Knowledge Integration and Disseminantion — se skupinkami „data a
sdílení informací“ + „ekonomika“.

Za ČR pracuje ve SCG Mgr. Jakub Čurda, pokud vím, tak v pracovních skupinkách jsou
za ČR zástupci z MŽP a s. p. Povodí (např. ve skupině „povodně“).

Druhým významným tématem byla připomínka Nizozemí, které kritizovalo nastavení
programu v CIS a příslušné termíny. Dlouhá diskuse byla zakončena rozhodnutím, že termíny
uvedené kj ednotlivým povinnostem vyplývající z procesu plánování je třeba dodržet — což
konečně souvisí také s představou „blueprintu“ — tedy urychlení prací tak, aby se požadavky
Rámcové směrnice začaly plnit. Přehled termínů je v příloze, která vznikla naskenování
přehledu z Nizozemí. Součástí informací také bylo, že diskuse s jednotlivými státy EU
o kritice I. etapy opatření v plánech v EK se prodlouží až do jara 2014 (CR je objednána na
23.10. t.r.)

7. Informace o závěrech z workshopu “Linking Water Management and WFD
objectives“, konaném 12. - 14. 6. 2013 v Bruselu

Workshopu se zúčastnili Mgr. Čurda a vybraný zástupce správců povodí Ing. Beneš. Mgr.
Curda podal stručnou informaci; workshop byl zaměřen na sdílení zkušeností a nejlepších
postupů v přípravě 1. plánovacího cyklu. Zmínil přístup Svédska k hodnocení vodních útvarů
a systému zveřejňování informací a Skotska, které presentovalo individuální přístup
k opatření ke znečištění ze zemědělských zdrojů, kdy jsou opakovaně navštěvovány
jednotlivé farmy s návrhy nutných opatření a následnou kontrolou jejich realizace. Clenům
PV KPOV budou zaslány k informaci všechny prezentace z tohoto workshopu.

8. Různé

8.1. Konzultace EK s ČS ke Zprávě o Komise týkající se provádění rámcové směrnice
o vodě (2000/6OJES) Plány povodí

Podle informace z PV KPOV ze dne 8.4.20 13, že EK bude závěry Zprávy konzultovat
sjednotlivými CS, bylo pro ČR stanoveno datum 23.10.2013. V rámci přípravy na toto
jednání bude MZe a MŽP v souladu se záznamem z PV KPOV ze dne 8.4.2013 konzultovat
vybrané body se správci povodí.

8.2 Problematika hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod ve 2. plánovacím
období

Zástupci správců povodí informovali, že realizace úpravy systému „PLANOP“ pro účely
hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod, jak byla dohodnuta na jednání na MZP dne
8.2.2013 a následně na PV KPOV 8.4.2013 a na dalším jednání v dubnu 2013, byla
pozastavena.

Správci povodí mají od 30.4.2013 k disposici potřebné výsledky monitoringu povrchových
vod a písemně oznámili MZP, že podle specifikace dat je neprodleně předají určenému
subjektu, který provede celostátní vyhodnocení. S ohledem na termín 31.10.2013 ‚ kdy je třeba
mít výsledky hodnocení stavu vodních útvarů jak povrchových tak podzemních vod
(vzhledem na návazné práce na návrzích PDP a NPP), žádá PV KPOV neprodleně informaci
od MZP o zajištění tohoto úkolu z dokumentu Zajištění plánování v oblasti vod do roku 2015
projednaného ve vedení obou ministerstev v roce 2012 [viz úkol 3.2.8: Hodnocení stavu
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vodních útvarů povrchových a podzemních vod (podklad pro aktualizaci plánů povodí),
zajistí: MZP ve spolupráci s pověřenými odbornými subjekty; termín: 31.10.2013].

8.3 Metodiky

Bylo konstatováno, že MŽP nepředalo podle bodu 8 záznamu zjednání PV KPOV dne
8.4.20 13 přehled o stavu metodik zajišt‘ovaných MZP, který měl být rozeslán jako samostatná
příloha; MZe má pouze pracovní podklad z 6.5.20 13.

8.4 Souhrn požadavků na MŽP

PV KPOV, vzhledem k omluvě účasti zástupců MŽP žádá o předání informací do 15.7.20 13
MZe o aktuálním stavu zajištění úkolů, které podmiňují průběh prací podle časového plánu
a harmonogramu prací na 2. etapě plánování v oblasti vod:

• zajištění zpracovatele SEA vč. harmonogramu,
• zajištění hodnocení stavu vodních útvarů ve 2. plánovacím období podle bodu 8.2

tohoto záznamu včetně kontaktních údajů subjektu, kterému správci povodí předají
data nezbytná pro hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod,

• přehled o stavu metodik zajišt‘ovaných MZP.
MZe vydá tyto informace formou samostatné přílohy tohoto záznamu.

Zapsali: Mgr. Čurda, Ing. Lídlová

Schválil: Ing. Miroslav Král, CSc.
ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
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PRESENČNÍ LISTINA

z jednání Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod
pro přípravu 2. plánovacího období,

konaného dne 27. června 2013 na MZe, místnost 41.3

organizace jméno podpis

Ministerstvo zemědělství

politiky a protipovodňových Mgr. Jakub Čurda
Odbor vodohospodářské Ing. Miroslav Král, CSc.

opatření — 15120 Ing. Dana Lídlová .. —

.-__‘

Ministerstvo životního Ing. Karel Vlasák
prostředí
Odbor ochrany vod

Asociace krajů České Ing. Bc. Anna Hubáčková
republiky

Povodí Labe, státní podnik Igetr-Ebr
t(‘(. c-i

Ing. Petr Martínek

—

Povodí Vltavy, státní podnik Ing. Tomáš Kendík
Ing. Jaroslav Beneš

Povodí Ohře. státní podnik Ing. Vlastimil Zahrádka
Ing. Jindřich Břečka,

J._V5

Povodí Moravy, sp. Dr. Ing. Antonín Tůma
Ing. Miroslav Foltýn -

-V

.____
Ing. LukášPavlas .

Povodí Odry, státní podnik Ing. Břetislav Tureček

VRV a.s. Ing. Jan Cihlář
Ing. Kateřina Hánová ‚

Ing. VeoikaágIá4AtA

DHI a.s. Ing. Marek Mat‘a



Priorities for dS Programme 2013-2015

Category Start Finish
immediately 2013

1 b) immediately 2014
2 2013/2014 2014
3 subject to workload 2015

non-priority issues

Water Status Cluster
Guidance on Ecological Flows (Eflow) by 2014

“- -

Shared analysis of the outcome of the CAP negotiations and
needed follow up ifl 2013

lnformation eXchange on funding for water-related measures
outside CAP In 2013

Guidance or other tool on Natural Water Retention Measures
by 2014

Spreading best practices on sustainable leakage and metering
In 2013/2014

Commission proposal on Water re-use by 2015 (earlier if
additional resources become available)

Spreading best practices on addressing hydromorphological
pressures (strategic approach for hydropower, integrated
planning for navigation etc.) by 2014

EXchange of eXperience on Art. 5 analysis In 2013 (In
cooperation with the WG Data and lnformation Sharing under
the cluster Knowledge lntegration and Dissemination)

Follow up to the new Priority Substances Directive by 2014

j Best Practices on Programmes of Measures In
201 3/2014 - Focusing on single events (workshoDs)

I Knowledge Int—---- tion_CI

Guidance on cost-recovery/cost-benefits by 2014
-tobesplitup

cost-recovery cost-benefit water pricing
- on hold - on hold
Guidance on Water Accounts by 2014
Concept pa per on the long term visíon for reporting, integrating
freshwater policies (2014)


