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Záznam z jednání
*

Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod
ze dne 14. 11. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Problematika SEA pro NPP a PDP
2. Odsouhlasení konečného vymezení vodních útvarů
3. Zajištění dopracování podkladů pro Cíle pro povrchové vody, podzemní vody

a chráněné oblasti vázané na životní prostředí
4. Program monitoringu povrchových vod na rok 2014
5. Informace o projektu OPZP Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňového

rizika v CR
6. Různé:

a. Konání KPOV (prosinec 2013 — leden 2014)
b. Příprava stanoviska EK
c. Zásady a postup hodnocení společných přeshraničních vodních útvarů
d. Ostatní

1) Problematika SEA pro NPP a PDP

Ing. Král informoval o problematice hodnocení NPP a PDP procesem SEA, s ohledem na
příslušná ustanovení vodního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
a současném přístupu kjejímu řešení.

RNDr. Punčochář představil dvě varianty možného přístupu k potřebě zpracovat hodnocení
SEA pro PDP, které byly diskutovány s přihlédnutím k různým aspektům schvalovacího
procesu. Oba navržené přístupy budou dále řešeny mezi zástupci MZe a MZP, přičemž
závěry budou sděleny do 28.11.2013, tak aby mohly být případně dále projednány na
plánované poradě s generálními řediteli státních podniků Povodí.

2) Odsouhlasení konečného vymezení vodních útvarů
V souladu se závěry jednání MZe se zástupci správců povodí ze dne 9.10.2013 byla, na
základě podkladů státních podniků povodí předaných k 18. 10. 2013 (resp. se zohledněním
žádosti o dodatečnou změnu v případě Povodí Ohře, státní podnik, zaslané dne 31.10.2013),
sestavena Ministerstvem zemědělství finální datová vrstva (shapefile). Tato vrstva byla PV
KPOV schválena a je podkladem pro práce na PDP a NPP a aktuálně pro zakázku hodnocení
stavu vodních útvarů. Zjištěný nesoulad atributové a doprovodné tabulky (seznamu), na který
bylo při příležitosti jednání upozorněno, bude přezkoumán a po případné úpravě předán
správcům povodí dodatečně.

V rámci tohoto bodu podala RNDr. Prchalová informaci o předpokládané podobě výstupů
zakázky vyhodnocení stavu VU (podrobnější specifikace přiložena jako příloha tohoto
zápisu). Výsledky hodnocení mohou být k dispozici v nejzazším termínu 3 1.3.2014. Řešení
zakázky nebude zahrnovat syntézu hodnocení ekologického potenciálu a chemického stavu
silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod — kategorie řeka i jezero. S největší
pravděpodobností nebude zahrnovat, a to vzhledem k nedostupnosti dat a metodiky
vyhodnocení, hodnocení hydromorfologických parametrů přirozených útvarů povrchových
vod — kategorie řeka.



Pro vyřešení přístupu k potřebným datovým vstupům se MŽP zavázalo obratem písemně
pověřit CHMU pro poskytnutí potřebných dat VUV TGM.

Specifická situace existuje ve věci chráněných území ajejich vztahu k vodním útvarům. Část
Registru týkající se vazby CHU na soustavu NATURA 2000 a Ramsarské mokřady bude
aktualizována do konce roku 2013. Výstupy ve věci vazby maloplošně zvláště chráněných
území budou k dispozici počátkem roku 2014 (leden 2014).

Vzhledem k termínům přípravných prací vyplývajícím z Časového plánu bylo dohodnuto, že
pro potřeby tohoto plánovacího období bude využit shodný registr využívaný v prvním
plánovacím období.

3) Zajištění dopracování podkladů pro Cíle pro povrchové vody, podzemní vody
a chráněné oblasti vázané na životní prostředí pro NPP

Po dohodě se zpracovatelem podkladů pro NPP byly v pozvánce přiloženy separáty materiálu
ke stanovisku jednotlivým subjektům (MZe, MZP, AOPK, s.p. Povodí). Ing. Hála komentoval
tyto materiály; dále se zmínil, že je potřeba aktualizovat cíle také podle přípravy
plánů mezinárodních oblastí povodí. Bylo dohodnuto, že pro tyto účely MZP zajistí pro VRV
přístupová hesla na intranet příslušných mezinárodních komisí, kde jsou požadované
informace uvedeny.

Ing. Král vyzval přítomné o zaslání stanovisek k materiálům na jeho ® v termínu do
21.11.2013.

Dále bylo MŽP vyzváno, aby se zabývalo finalizací metodiky pro stanovení cílů pro PDP.

4) Program monitoringu povrchových vod na rok 2014

Mgr. Čurda informoval o způsobu schválení Programu monitoringu povrchových vod na rok
2014 dle požadavků Rámcového programu monitoringu. Aktualizaci programu monitoringu
schvaluje MZe a MZP. Na jednání byl navržen postup schválení oběma rezorty, přičemž bylo
dohodnuto, že státní podniky Povodí Vltavy a Odry zašlou obratem zpracované návrhy na
aktualizace programů monitoringu MZe. MZe tyto aktualizace posoudí a se stanoviskem
předá MZP k finálnímu schválení v souladu s působností podle 108 odst. 3 písm. b).

5) Informace o projektu OPŽP Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňového
rizika v CR

Zástupci MŽP informovali o stavu výzvy k tomuto projektu; aktuálně má být zadání výzvy
ještě předáno do vnitřního připomínkového řízení MZP.

Bylo dohodnuto, že RNDr. Punčochář uplatní při jednání s MŽP stanovisko, že nejzazší pro
vypsání výzvy s hlediska časových možností realizace projektu je termín 6.12.2013. Pokud
nebude dodržen, s.p. Povodí se k podání projektu nepřihlásí.

6) Různé:
a) Konání KPOV (prosinec 2013 - leden 2014)

Termín konání příští KPOV byl předběžně stanoven na leden 2014, kdy bude zároveň
předáno předsednictví KPOV MZP.

b) Příprava stanoviska EK
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Ing. Král připomněl MŽP vyjednané odložené jednání s EK 29.1.2014 ve Věci výtek
(doporučení) obsažených ve Zprávě EP a Radě o provádění RSV - plány povodí —

Ceská republika. Podle sdětení MZP se předpokládá obdržení doplňujících otázek ke
Zprávě v polovině listopadu 2013. MZP má v působnosti styk s EK a má odpovědnost
za sestavení delegace na jednání v Bruselu. V souvislosti s tím byla zmíněna potřeba
účasti zástupce s. p. Povodí na tomto jednání. Do 15.12.2013 by mělo dojít ke schůzce
zástupců MŽP a MZe za účelem přípravy jednání (směrnice a jmenování delegace
CR).

c) Zásady a postup hodnocení společných přeshraničních vodních útvarů

Ing. Král informoval o předání saského návrhu přístupu (metodickém postupu)
k hodnocení společných příhraničních vodních útvarů. S.p. Povodí se žádají
o stanovisko k přiloženému návrhu a jeho zaslání do 30.11.2013 na MZP (RNDr.
Skybová).

d) Ostatní

Ing. Tejkalová navrhla MZe aby s ohledem na skutečnost, že zpracovánĺ NPP
zajišťuje, navrhlo ekonomického experta pro přípravu plánů mezinárodních oblastí
povodí Labe a Odry. MZe se k návrhu vyjádří.

Přílohy:
• Informace VUV TGM, v.v.i. k řešení zakázky „Hodnocení chemického

a ekologického stavu vodních útvarů povrchových vod pro účely tvorby druhých plánů
povodí“

• Návrh německé strany na postup ke společnému hodnocení šesti společných
přeshraničních útvarů povrchových vod v saském úseku státních hranic

V Praze 18.11.2013

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

Schválil: Ing. Miroslav Král, CSc.ĺ2(
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Informace VÚV TGM, v.v.i. k řešení zakázky „Hodnocení chemického a ekologického 

stavu vodních útvarů povrchových vod pro účely tvorby druhých plánů povodí“ pro 

účely jednání Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod konaném dne 

14.11.2013 na MZe. 

Všechny níže uvedené skutečnosti jsou relevantní pouze v případě podpisu smlouvy na 

realizaci zakázky mezi VÚV TGM, v.v.i. a MŽP. 

V rámci řešení výše uvedené veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je OOV MŽP, budou 

prostřednictvím VÚV TGM, v.v.i. realizovány následující výstupy: 

 Vyhodnocení chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod – kategorie 

řeka na základě dostupných dat dodaných zadavatelem prostřednictvím ČHMÚ pro 

jednotlivé reprezentativní profily; 

 Provedení syntézy hodnocení celkového stavu útvarů povrchových vod – kategorie 

řeka; 

 Vyhodnocení chemického stavu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod 

- kategorie řeka; 

 V případě zajištění dostupnosti primárních dat ze strany zadavatele bude zpracováno i 

vyhodnocení chemického stavu a specifických syntetických a nesyntetických 

znečišťujících látek v rámci hodnocení ekologického potenciálu u silně ovlivněných a 

umělých útvarů povrchových vod – kategorie jezero; 

 Zpracování návrhu komplexního metodického postupu hodnocení chemického a 

ekologického stavu útvarů povrchových vod – kategorie řeka, který bude zahrnovat 

rovněž návrh postupu pro odhad spolehlivosti a přesnosti výsledků získaných 

monitorovacími programy. 

Vyhodnocení stavu bude zpracováváno dle schválených metodických postupů jednotlivě pro 

ukazatele v rámci chemického stavu, všeobecné fyzikálně-chemické parametry, specifické 

syntetické a nesyntetické znečišťující látky v rámci ekologického stavu a biologické složky 

z dat poskytnutých zadavatelem za období 2010-2012. Na základě provedeného vyhodnocení 

jednotlivých složek a parametrů bude provedena syntéza a určen výsledný chemický a 

ekologický stav, přičemž bude aplikován přístup v souladu s požadavky Rámcové směrnice 

2000/60/ES – „one out – all out“. Hodnocení ekologického stavu s největší pravděpodobností 

nebude zahrnovat, a to vzhledem k nedostupnosti dat a metodiky vyhodnocení, hodnocení 

hydromorfologických parametrů přirozených útvarů povrchových vod – kategorie řeka. 

Konkrétní formát výstupů projektu bude upřesněn ve spolupráci s odpovědnými pracovníky 

s.p. Povodí.  

Řešení projektu nebude zahrnovat syntézu hodnocení ekologického potenciálu a chemického 

stavu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod – kategorie řeka i jezero.  

Předpokládaná doba řešení je 60 dnů, avšak vzhledem ke složitosti dané problematiky a ke 

skutečnosti, že v původním časovém plánu jednotlivých dílčích aktivit procesu přípravy 

druhých plánů povodí byla na tuto aktivitu „alokována“ doba 7 měsíců (30.4. – 31.10.2013), 
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lze s největší pravděpodobností předpokládat, že termín 31.12.2013 pro finální a úplnou 

podobu hodnocení a návrhu metodického pokynu bude velmi obtížné dodržet, avšak nejzazší 

možný termín ukončení prací bude 31.3.2014. 

Řešení zakázky bude probíhat v několika etapách, které se však mohou, vzhledem 

k časovému omezení, vzájemně prolínat a budou probíhat paralelně. V rámci jednotlivých 

etap jsou navrženy i nejzazší termíny jejich realizace: 

1. Etapa – export dat pro hodnocení z ČHMÚ – do 30.11.2013; 

2. Etapa – příprava hodnocení chemických parametrů – ukazatele, limity, 

metaindikátory, sumární parametry, výpočet charakteristických hodnot a propojení dat 

z ČHMÚ na jednotlivé vodní útvary včetně typologie; 

3. Etapa – vyhodnocení chemického stavu a chemických a fyzikálně chemických 

ukazatelů v rámci hodnocení ekologického stavu; 

4. Etapa – vyhodnocení jednotlivých biologických složek ekologického stavu; 

5. Etapa – zpracování syntézy celkového hodnocení stavu útvarů povrchových vod – 

kategorie řeka; 

6. Etapa – příprava formátu výsledného vyhodnocení vzhledem k požadavkům 

pořizovatelů plánů povodí; 

7. Etapa – zpracování komplexního metodického postupu vyhodnocení stavu 

povrchových vod – kategorie řeka; 

8. Etapa – předání finálních výstupů hodnocení stavu – do 31.3.2014 (nejzazší termín 

!!!). 

Závěrem je nutné zdůraznit, že obecným zájmem a cílem VÚV TGM, v.v.i. je realizovat tuto 

dílčí část procesu plánování, v co možná nejkratším časovém horizontu, současně při zajištění 

kvality a návazné použitelnosti výstupů pro další fáze plánovacího procesu. Nutnou 

podmínkou je zajištění souhlasu o používání dat ze strany s.p. Povodí a poskytnutí těchto dat 

ze strany zadavatele (resp.ČHMÚ) VÚV TGM, v.v.i., v co možná nejkratším možném 

termínu. Při řešení budeme velice úzce spolupracovat se všemi dotčenými subjekty a jejich 

odpovědnými pracovníky za účelem splnění výše uvedených cílů. 

 

Zpracoval: Petr Tušil, VÚV TGM v.v.i., pobočka Ostrava 

Dne: 18.11.2013 
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Návrh německé strany na postup ke společnému hodnocení šesti společných 
přeshraničních útvarů povrchových vod v saském úseku státních hranic,  
 
předaný na jednání odborníků ve dnech 17. a 18. října 2013 české straně (v souladu s bo-
dem 1.3 Zápisu o 15 zasedání Stálého výboru Sasko) 
 
Podklady: 
 
Pod bodem 14 z 36. porady WFD MKOL byly uvedeny následující informace : 
 

 V rámci aktualizace vymezení útvarů povrchových vod pro 2. plánovací období byly 
stanoveny společné česko-německé útvary povrchových vod (ÚPovV) 

 Společné ÚPovV zahrnují zpravidla úseky vodních toků, které tvoří státní hranice a 
jsou vzhledem k velikosti nebo zatížení významné 

 U společných ÚPovV spolupracují oba státy úzce při všech úkonech spojených s 
plánováním podle Rámcové směrnice o vodách včetně stanovení monitorovacích 
míst a stanovení a provádění opatření na území obou států 

 Při hodnocení chemického a ekologického stavu by se v případě neshody mělo jako 
určující brát vždy horší z obou národních hodnocení 

 Přitom je stanoven stát, který je zodpovědný za koordinaci plánování a reporting (tzv. 
gesce – formálně to znamená, že společný vodní útvar bude veden jako útvar zod-
povědného státu). 

 
Zásady hodnocení:   
 
V zásadě postupují jak CZ tak DE podle příslušných národních metod a předpisů. Oba státy 
zajistí, aby přitom byly dodrženy příslušné rámcové předpisy  a pracovní kroky příslušných 
EU CIS guidance dokumentů. 
 
Postup jednotlivých států se může na základě výkladu předpisů lišit. Měla by být snaha o 
harmonizaci, resp. přizpůsobení příslušných metod hodnocení. 
  
V každém případě je třeba harmonizaci resp. přizpůsobení výsledků hodnocení vést tak, že 
určující pro celkové hodnocení ÚPovV je nejhorší hodnocení kvalitativních komponent.  
 
Postup: 
 
Odborníci české a německé strany se dohodli, že v rámci přímé spolupráce vypracují návrh 
hodnocení šesti společných přeshraničních útvarů povrchových vod podle výše uvedených 
zásad. 
 
K vyhotovení srovnatelné datové vrstvy budou vyměněny výsledky monitoringu obou stran z 
vybraných monitorovacích stanic na hraničních vodách. 
 
Na základě datové vrstvy bude vypracován návrh hodnocení odbornými pracovišti 
příslušnými pro koordinaci. Data jako podklad pro rozhodnutí je třeba odpovídajícím způso-
bem dokumentovat. 
 
Kvalitativní komponenty, které ovlivní dosažení dobrého stavu, budou uvedeny. Pokud je 
dodržení kvalitativních komponent/parametrů závazné jen v jednom státě, bude odpovídající 
stát označen. 
 
Návrh hodnocení bude s návrhem plánu povodí zveřejněn. V rámci projednání s veřejností 
existuje možnost návrh hodnocení diskutovat. 
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Pro termíny reportingu návrhu hodnocení platí lhůty koordinujících států.  
 
 
 
Návrh z vlastního jednání odborníků 17. – 18. 10. 2013, Studený: 
V hodnocení stavu přeshraničních útvarů povrchových vod lze očekávat mezi hodnocením 
jednotlivých států značné rozdíly, které budou způsobeny rozdíly v metodikách hodnocení 
(sedimenty, biota, NEK, pozaďové koncentrace a další) i v rozsahu monitoringu.  
 
Návrh:  
U společných přeshraničních útvarů povrchových vod v české gesci (reportuje česká strana) 
by česká strana měla mít možnost využít hodnocení druhého státu, i když bude hodnocení 
vycházet z metodik druhého státu.  
U společných přeshraničních útvarů povrchových vod v gesci druhého státu (reportuje druhý 
stát) by česká strana měla mít možnost odsouhlasit hodnocení druhého státu, i když nebude 
hodnocení vycházet z českých metodik. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Upozorňujeme, že na české straně bude nutné nějakým způsobem dohodnout a sladit pos-
tup při hodnocení společných (přeshraničních) útvarů povrchových vod – pro MŽP bude ho-
dnotit útvary na území ČR firma, která vzejde z výběrového řízení, návrh hodnocení 
přeshraničních útvarů pro saský úsek státních hranic (a pro další společné hranice s Ba-
vorskem, Slovenskem, Polskem, Rakouskem to bude zřejmě obdobné), jak je uvedeno výše, 
vypracovávají odborníci obou stran v rámci Stálého výboru Sasko Česko-německé komise 
pro hraniční vody. Čeští odborníci, kteří budou porovnávat a dohadovat hodnocení přeshra-
ničních vodních útvarů by měli mít včas k dispozici národní hodnocení v takové formě, aby 
mohli identifikovat důvody hodnocení (včetně rozsahu hodnocených ukazatelů a statistického 
vyhodnocení).   
 
 


