
Záznam z jednání

Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV)

dne 11. září 2013 na Ministerstvu zemědělství

Přítomni: dle prezenční listiny

Pro2ram:

1. Informace o činnosti od minulého jednání KPOV 29.11.2012 + organizační záležitosti
2. Zpracování Národních plánů povodí (NPP) a Plánů dílčích povodí (PDP)

a. Informace o zajištění zpracování podkladů pro NPP a PDP
b. Informace o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání

s vodami zjištěných v národní části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje
c. Projednání a schválení změny osnovy Dokumentace oblastí s významným

povodňovým rizikem (DOsVPR)
d. Informace o zajištění Hodnocení stavu vodních útvarů
e. Informace o přípravě posouzení NPP z hlediska vlivů na životní prostředí - SEA

3. Stav zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a o stavu přípravy
zpracování Plánů pro zvládání povodňových rizik (PpZPR)

4. Informace o přípravě projektu OPZP Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových
rizik v CR

5. Různé
a. Společná zemědělská politika po roce 2013 a závěry jednání pracovní skupiny CIS

WFD Agriculture
b. Usnesení z 6. zasedání spolkové vlády a spolkových zemí dne 23. 5. 2013 v Berlíně -

Hlavní body pro celkovou koncepci Labe vlády SRN a spolkových zemí
c. Konzultace EK s ČS ke Zprávě o Komise týkající se provádění rámcové směrnice

o vodě (2000/60/ES) Plány povodí
d. Infringement k nesprávnému provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady

2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním
a zhoršováním stavu

e. Zveřejnění výsledků návrhů plánů pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti
19 odst. 1 vyhlášky 24/2011 Sb.

f. Zpráva o stavu VH CR v roce 2012 (Modrá zpráva) rozšířené o Zprávu o pokroku
dosaženém v provádění programu opatření přijatých plány oblastí povodí v roce 2009
Naplňování strategických cílů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy CR pro
léta 2013 - 2020

Jednání zahájil Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření MZe a předseda Komise pro plánování v oblasti vod pro rok
2013.

K jednotlivým bodům jednání byly předneseny prezentace, které jsou vyvěšeny na webových
stránkách MZe (httr ://eari.cz/public/web/mze/vodaJplanovani-v-oblasti-vod/priirava-planu
rovodi-pro-2-obdobiIkoordinace-procesu).



1. Informace o činnosti od minulého jednání KPOV 29.11.2012 + organizační záležitosti
Ing. Král konstatoval, že předsednictví KPOV přísluší pro rok 2013 MZe. Od posledního
jednání KPOV dne 29.11.2012 se Programový výbor KPOV sešel pětkrát. Všecbny
záznamy a informace z těchto jednání jsou zveřejněny na webu MZe — Voda — Plánování v
oblasti vod — Příprava plánů pro 2. období — Koordinace procesu.

2. Zpracování Národních plánů povodí (NPP) a Plánů dílčích povodí (POP)

a. informace o zajištění zpracování podkladů pro NPP a POP
Ing. Král sdělil, na základě dohody mezi MZe a MZP je pořizovatelem Národních plánů
povodí Labe/Odry/Dunaje MZe. Hodnocení SEA k těmto plánům zajišťuje MŽP.
Zhotovitelem podkladů a návrhů NPP Labe/Odry/Dunaje je na základě výsledků
výběrového řízení Sdružení VRV a.s. a DHI a.s.. Pořizovateli Plánů 10 dílčích povodí jsou
správci povodí (s.p. Povodí) ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci
s ústředními vodoprávními úřady. Konkrétní zpracovatelé jednotlivých PDP jsou uvedeni
v prezentaci k tomuto bodu.

b. Informace o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání
s vodami zjištěných v národní části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje

Ing. Hánová (VRV) přednesla informaci o obsahu těchto dokumentů. Sdělila, že Předběžný
přehled významných problémů nakládání s vodami je zveřejněn od 15. srpna 2013 do 15.
února 2014 k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu
zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech
správců povodí, jejichž územní působnosti se příslušná mezinárodní oblast povodí na
území České republiky týká, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich
internetových stránkách. Připomínky je možno podávat v písemné podobě na adresu MZe,
v elektronické podobě na e-mail pp(mze.cz

c. Projednání a schválení změny osnovy Dokumentace oblastí s významným
povodňovým rizikem (DOsVPR)
Informaci podal Ing. Beneš z Povodí Vltavy. Pořízení DOsVPR vychází z obsahu přílohy
č. 3 vyhlášky č. 24/20115b., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
jako reakce na skutečnost, že plány povodí jsou sestavovány na 3 úrovních (dílčí povodí,
národní oblast povodí a mezinárodní oblast povodí), zatímco plány pro zvládání
povodňových rizik pouze na národní a mezinárodní úrovni. Ulohou DOsVPR je
poskytnout na úrovni dílčích povodí potřebné podklady pro sestavení plánů pro zvládání
povodňových rizik na národní úrovni. DOsVPR je koncipována jako příloha k plánům
dílčích povodí.
Na základě koordinačních prací v rámci Pracovní skupiny Povodňová směrnice (dále PS)
byla připravována specifikace obsahu DOsVPR (osnova). 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). Do dnešního data však
k vypsání výzvy 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. Financování DOsVPR v tomto rozsahu zajistí
správci povodí z vlastních prostředků v přibližné výši cca 10% celkové původně
uvažované částky. Předložený návrh obsahu redukované varianty DOsVPR byl zpracován
státním podnikem Povodí Vltavy a prošel připomínkovým řízením ostatních správců



povodí a ČHMÚ. Návrh upravené osnovy byl rozeslán spolu s programem na jednání
KPOV, na jednání k němu nebyly vzneseny žádné připomínky a navržená osnova byla
KPOV schválena.

d. Informace o zajištění Hodnocení stavu vodních útvarů
Ing. Zavadil informoval, že tento úkol bude financován z prostředků 00V MZP a je déle
než měsíc projednáván odborem rozpočtu MZP, přičemž v současné době se čeká na
podpis náměstka ministra.
V reakci na tuto informaci bylo ze strany MZe i s.p. Povodí opakovaně deklarováno, že
neplnění tohoto úkolu ze strany MZP znemožňuje pokračování práci na zpracovávání
plánů povodí. V tomto kontextu upozornili, že zároveň dochází k podstatným
komplikacím z hlediska smluvních vztahů se zpracovateli NPP a PDP. Zástupci MZe a
s.p. Povodí jasně upozornili, že pokud hodnocení nebude dokončeno a předáno v termínu
do 31.12.2013 (pro s.p. Povodí Ohře do 30.11.2013), nebude možno zajistit splnění
termínů požadovaných Rámcovou směrnicí se všemi důsledky, tzn. hrozba sankcí ze
strany EU, nedodání podkladů pro zpracování mezinárodních plánů a další. Dr. Tůma
požádal předsedu KPOV, aby byla do záznamu jednání dodatečně zařazena deklarace s.p.
Povodí, která bude MZe zaslána. Tato deklarace je zařazena jako příloha záznamu.
Předseda KPOV Ing. Král bude o této situaci informovat vedení MZe s žádostí o řešení
důsledků na úrovni vedení resortů.

e. Informace o přípravě posouzení NPP z hlediska vlivů na životní prostředí - SEA
Ing. Tejkalová informovala, že proběhlo výběrové řízení na zpracovatele - byl vybrán
vítěz a nedošlo k podání námitek. V příštích dnech se očekává uzavření smlouvy se
zpracovatelem SEA Ceskou zemědělskou univerzitou. Ing. Král požádal zástupce MZP,
aby v souladu s dohodou o časovém plánu a programu prací byl zpracovatel SEA zván na
všechna jednání v rámci přípravných prací a návrhů plánů.

3. Stav zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a stav přípravy
zpracování Plánů pro zvládání povodňových rizik (PpZPR)

Ing. Tej kalová sdělila, že státní podniky Povodí v současnosti zabezpečují zpracování
map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a jejich zveřejnění bude zajištěno
přes Centrální datový sklad (CDS - bude implementován v rámci portálu
HYDRO.CHMI.CZ v CHMU). Závazný termín pro zveřejnění map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik 22. 12. 2013 by měl být dodržen.
Ke zpracování Plánů pro zvládání povodňových rizik sdělil zástupce zpracovatele
(CHMU) Ing. Kubát, že je připravena certifikovaná metodika a plány by měly být
zpracovány v požadovaném termínu, tj. do konce října 2014. (Podklady pro MKOL jsou
požadovány 1. 8. 2014.)

4. Informace o přípravě projektu OPŽP Návrhy efektivních opatření ke snížení
povodňových rizik v CR

Ing. Tejkalová informovala, že k 15.08.2013 byl, na základě předchozích projednání,
připraven návrh upravené vzorové dokumentace pro výzvu „Návrhy efektivních opatření
ke snížení povodňových rizik v CR“, který byl zaslán k vyjádření vedení jednotlivých
podniků Povodí a SFŽP. V současné době se ke změně hodnotících kriterií vyjadřují
členové monitorovacího výboru. Otevření výzvy se plánuje 01.10.2013.



5. Různé

a. Společná zemědělská politika po roce 2013 a závěry jednání pracovní skupiny CIS
WFD Agriculture
Ing. Němec informoval o závěrech jednání pracovní skupiny CIS WFD Agriculture,
které se uskutečnilo 5.-6.9.2013 v Bruselu. Dále přednesl souhrnné informace
o aktuálním stavu přípravy SZP z hlediska vazby na vodní problematiku.

b. Usnesení z 6. zasedání spolkové vlády a spolkových zemí dne 23. 5. 2013 v Berlíně
- Hlavní body pro celkovou koncepci Labe vlády SRN a spolkových zemí

Ing. Lídlová přednesla informaci o usnesení z 6. zasedání spolkové vlády a spolkových
zemí dne 23. 5. 2013 v Berlíně - Hlavní body pro celkovou koncepci Labe vlády SRN
a spolkových zemí. Vláda SRN a zúčastněné spolkové země vyjadřují těmito hlavními
body své společné pojetí celkové koncepce Labe. Jejím hlavním tématem je uvést do
souladu ekologicky únosné využití toku pro plavební účely, nezbytné vodohospodářské
aktivity a zachování cenných přírodních prostor.

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

Ing. Král informoval členy KPOV o průvodním dokumentu k Zprávě Komise
Evropskému parlamentu a Rady, týkající se provádění rámcové směrnice
o vodě (2006/60/ES) - Plány povodí. Tato zpráva obsahuje doporučení v rámci
vyhodnocení 1. cyklu plánování a při přípravě 2. Cyklu. Na 19 bodů uvedených v této
Zprávě připraví MZP a MZe pozici pro konzultaci Zprávy s EK ve spolupráci se správci
povodí. Původně plánovaný termín konzultace, který byl stanoven na 23.10.2013, byl po
dohodě s EK odložen na poslední lednový týden 2014. Zmíněná zpráva (a Plánu na
ochranu vodních zdrojů Evropy. tzv. Blueprint) bude zveřejněna na internetových
stránkách MZe.

d. Infringement k nesprávnému provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním
a zhoršováním stavu
Ing. Král informoval o zahájení infringementového řízení k nesprávnému provedení
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o
ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu. ČR bylo předloženo
vyjádření v řízení o porušení povinnosti Č. 20 13/2095 z 20.8.20 13. Z tohoto vyjádření
vyplývá, že tři ustanovení budou provedena novelizací vyhlášky č. 24/20 11 Sb. — do
konce roku 2013 a jedno ustanovení novelou přílohy vyhl. č. 5/2011 Sb. K jednomu
ustanovení v příloze č. IV směrnice se nadále CR domnívá, že je transponovala řádně
do vnitrostátního právního řádu — týká se údajně rozdílu mezi hodnocením chemického
stavu podzemních vod podle rámcové směrnice o vodě a směrnice 2006/118/ES.
V souvislosti s výtkami EK je do doby novelizace vyhlášky na stránkách MZe
zveřejněn metodický pokyn.

e. Zveřejnění výsledků návrhů plánů pro aktivní zapojení uživatelů vody
a veřejnosti 19 odst. 1 vyhlášky 24/2011 Sb.
Ing. Král informoval o návrhu úpravy vyhlášky 24/20 1 1 Sb. ve smyslu vypuštění
listinného způsobu zveřejnění výsledků návrhů plánu dle 19 odst. 1 vyhtášky.
Konečné stanovisko po projednání se členy výkladové komise pro vodní zákon a
prováděcí předpisy v působnosti MZe a s legislativním odborem MŽP v této věci je, že



v této souvislosti nebude vyhláška novelizována. Zveřejnění v listinné formě bude
možno zajistit na vyžádání výtiskem konkrétní části dokumentu.

f. Zpráva o stavu VH ČR v roce 2012 (Modrá zpráva) rozšířené o Zprávu o pokroku
dosaženém v provádění programu opatření přijatých plány oblastí povodí v roce
2009
Mgr. Čurda podal stručnou informaci o Zprávě o pokroku dosaženém v provádění
programu opatření přijatých plány oblastí povodí v roce 2009 (dle 26 odst. ‘7 vodního
zákona), která je součástí Modré zprávy 2012 jako kapitola 14.

g. Naplňování strategických cílů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR
pro léta 2013 - 2020
Ing. Lídlová informovala o usnesení vlády Ceské republiky ze dne 22. května 2013 č.
382 o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy Ceské republiky pro léta 2013 až
2020. Pro naplnění cílů strategie se počítá i s budováním cyklostezek podél vodních
toků. Pro státní podniky Povodí vyplývá zejména úkol pamatovat při výstavbě
protipovodňových hrází na možnost realizace cyklostezek.

Diskuze

• Mgr. Koleničková, ředitelka odboru plavby MD, zmínila, že MD nebylo zapojeno do
přípravy Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami. Zároveň
požádala. aby byl zástupce MD jmenován členem Programového výboru KPOV a to
zejména s ohledem na posílení spolupráce v souvislosti s aktuálními aktivitami
v souvislosti s přípravou projektu průplavu Dunaj-Odra-Labe. Dále konstatovala, že MD
dosud neobdrželo, i přes opakované výzvy „Metodiku hodnocení ekologického
potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod‘ a apelovala na zástupce
MZP, kteří tuto metodiku pořizují, aby tato metodika byla MD neprodleně předána pro
použití v hodnocení ElA pro stupeň Děčín.

Ing. Král v této souvislosti sdělil, že dokument Předběžný přehled významných problémů
nakládání s vodami je zveřejněn až do 15.2.2014 k připomínkám veřejnosti a uživatelům
vody. Smyslem tohoto zveřejnění je právě možnost participace na výběru významných
problémů nakládání s vodami k řešení v 2. cyklu plánů povodí MD má tedy možnost
podat k materiálu své připomínky či náměty.

K žádosti o jmenování zástupce MD do PV KPOV sdělil Ing. Král. že členy KPOV jsou
primárně zástupci institucí, kterým je dle vodního zákona dána povinnost pořizovaní
plánů povodí a zástupci uživatelů vody. (Z organizačních důvodů je PV KPOV sestaven
ze zástupců MZe, MZP, správců povodí a zástupce Asociace krajů CR a umožňuje
operativní řešení problémů a přípravu jednání KPOV). Dle platného statutu KPOV,
článku 7 bodu 4. mohou být na jednání PV KPOV přizváni další členové Komise či
experti. Ing. Král sdělil, že v případě projednávání problematiky týkající se působnosti
MD bude přizván najednání PV KPOV i zástupce MD.

Ing. Zavadil reagoval na sdělení Mgr. Koleničkové v souvislosti s metodikou
pořizovanou MŽP a sdělil, že tato metodika bude dokončena do 30.9.2013.

• Ing. Finfrlová, Svaz měst a obcí, upozornila na problematiku sucha a možné závažné
socio-ekonomické dopady tohoto extrémního jevu. Apelovala přitom, aby byla tato
problematika do budoucna intenzivně řešena, a to i v rámci procesu plánování v oblasti
vod.



Ing. Král sdělil, že v Přehledu významných problémů je zmíněn potenciální nedostatek
vody a že problém sucha ve vztahu k zásobování pitnou vodou by měl být též řešen při
aktualizaci plánů rozvoje vodovodů a kanalizací podle novelizovaného zákona o
vodovodech a kanalizacích.

Zapsali: Mgr. Čurda, Ing. Lídlová, Ing. Král

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



**

Příloha záznamu KPOV ze dne 11.9.2013

Deklarace s.p. Povodí k bodu 2 d. Informace o zajištění Hodnocení stavu vodních útvarů

Na základě informací předaných zástupci 00V MŽP na jednání KPOV státní podniky
Povodí, jako pořizovatelé plánů dílčích povodí, v rámci závěrů zasedání KPOV důrazně
poukazují na to, že:

- ze strany MŽP přetrvává neplnění úkolů určených na základě dohod všech
zainteresovaných v procesu plánování v oblasti vod a stanovených ve schváleném
Casovém plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání
povodňových rizik

- především neplnění úkolu 2.8 — hodnocení stavu vodních útvarů představuje zásadní
problém pro pokračování pořízení všech úrovní plánů povodí - plánů dílčích povodí,
národních plánů povodí i plánů mezinárodních oblastí povodí, pro jejichž sestavení je
potřebné předávat příslušné informace sekretariátům mezinárodních komisí pro
ochranu Labe, Odry a Dunaje. Na hodnocení stavu vodních útvarů jsou závislé
všechny následující práce pro sestavování všech úrovní plánů povodí.

- pro informaci všem členům KPOV státní podniky informují, že situace došla až tak
daleko, že 25.7.2013 musel být svolán mimořádný Programový výbor Komise pro
plánování v oblasti vod a na něm byl předložen návrh na úpravu termínu hodnocení
stavu vodních útvarů (bylo totiž zřejmé, že původní termín do 31.10.2013 není MŽP
schopné dodržet). Jednalo se o to poskytnout MZP maximálně možný prostor ke
splnění jeho úkolu, proto byl termín pro dokončení hodnocení stavu vodních útvarů
posunutý na maximálně přípustnou časovou úroveň 31.12.2013.

- Bohužel na jednání KPOV 11.9.2013 byla zástupci 00V MZP podána zpráva, že
zakázka na zabezpečení hodnocení stavu vodních útvarů nebyla ze strany MŽP dosud
vypsána (její vypsání bylo přislíbeno co nejdříve už na mimořádném PV KPOV 25.7. i
na řádném PV KPOV 4.9.2013).

Podniky Povodí se, společně s dalšími odpovědnými subjekty za pořizování dokumentů
plánování v oblasti vod podle evropských směrnic 2000/60/ES a 2007/60/ES — krajskými
úřady a MZe CR, důvodně obávají toho, že bez okamžitého řešení výše popsaného
nepříznivého stavu plnění úkolů ze strany MZP, především urychleného vyhodnocení
stavu vodních útvarů, hrozí, že CR nebude v požadovaných termínech schopná dostát
závazkům vyplývajícím z uvedených evropských směrnic vůči Evropské komisi ani vůči
mezinárodním komisím pro ochranu Labe, Odry a Dunaje. V takovém případě pak CR
hrozí, kromě „mezinárodní ostudy“, zahájení vytýkacího řízení a uvalení sankcí od
Evropské komise.










