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Záznam z jednání
Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod * *

ze dne 6. února 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Informace o průběhu a výsledcích „EC!CZ bilateral meeting on CZ RBMP“ konaného

29.1.2014 vBruselu
2. Informace o vystavení a využití map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik
3. Informace o stavu řešení zakázky Hodnocení stavu vodních útvarů
4. Informace o stavu prací na návrhu NPP vč. problematiky vodních útvarů a Registru

chráněných území
5. Informace o došlých připomínkách k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání

s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí na území Ceské republiky
6. Informace o pořizování mezinárodních plánů
7. Představení výsledků projektu Q1102A265 Hodnocení ohroženosti vodních nádrží

sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy
8. Různé

• Monitorovací sít pro nitrátovou směrnici
• Informace k SEA —NPP

9. Předání předsednictví KPOV na rok 2014

1) Informace o průběhu a výsledcích „EC/CZ bilateral meeting on CZ RBMP“ konaného
29.1.2014 v Bruselu

Dr. Punčochář informoval o průběhu jednání sEK dne 29. 1. 2014. K 85 písemně zodpovězeným
otázkám vznášeli zástupci EK na místě další doplňující dotazy. zjednání bude vyhotoven zápis, který
by měl být CR předán v nejbližších dnech. Tento záznam bude obsahovat další dotazy, přičemž reakce
ČR se očekává předběžně do 2 měsíců od doručení (bude upřesněno).

Na jednání PV KPOV bylo v této souvislosti dohodnuto, že pracovníci zodpovědní za zpracování
jednotlivých dotazů pro bilaterální jednání připraví soupis podnětů a nejpalčivějších témat (problémů a
úkolů) vzešlých z jednání, které je nutno vyřešit při přípravě plánů pro 2. období (vyhodnocení stavu
podzemních vod, hodnocení emisí prioritních látek, data k vodám odebíraným pro zásobování pitnou
vodou, operační programy v rámci sítě Natura 2000 aj.). Tento soupis podnětů zašlou příslušní
pracovníci elektronicky na adresy miros1av.král(imze.cz a jakub.curda(äimze.cz do 14.2.20 14.

2) Informace o vystavení a využití map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik

Ing. Reidinger ve své prezentaci (Příloha 1 záznamu) podal zprávu o přístupu k Mapám povodňového
nebezpečí a mapám povodňových rizik prostřednictvím Centrálního datového skladu (CDS), který
poskytuje výsledky rizikových analýz také prostřednictvím mapových služeb WMS, WFS a WCS, tzn.
možnost využití ve vodohospodářské praxi, pro tvorbu územně analytických podkladů. územních
plánu aj. Veřejná část portálu CDS jev českéi anglické verzi. Datový sklad je implementován v rámci
infrastruktury portálu HYDRO.CHMI.CZv CHMU. Prezentace je přiložena.
Mgr. Curda dal ke zvážení zástupcům MZP podnět, zda by informace o existenci CDS neměla být na
stránkách MŽP (případně i za pomoci jiných prostředků) prezentována výrazněji.
Bylo dohodnuto, že informace o datovém skladu bude zveřejněna a prolink nastaven i na
internetových stránkách Mze.
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3) Informace o stavu řešení zakázky Hodnocení stavu vodních útvarů

Dr. Tušil konstatoval, že je připravena finální databáze útvarů povrchových vod kategorie řeka
ajezero, včetně typologie a přehled HMWB a AWB v obou kategoriích povrchových vod. Rovněž je
k dispozici databáze reprezentativních profilů pro hodnocení stavu útvarů povrchových vod. Ve své
prezentaci (Příloha 2 záznamu) zmínil principy hodnocení chemického a ekologického stavu, a sdělil,
že k dispozici jsou veškeré metodiky na hodnocení chemického i ekologického stavu, resp. potenciálu
pro kategorie řeka i jezero v aktuální podobě, včetně metodiky na stanovení referenčních podmínek a
metodiky na hodnocení hydromorfologie pro povrchové vody kategorie řeka. Je však nutno finalizovat
metodiku celkového hodnocení chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod, jejíž
součástí je i postup pro hodnocení spolehlivosti a přesnosti výsledků získaných monitorovacími
programy. Navrhl způsob sjednocení postupů hodnocení chemického a ekologického stavu vod.
Doplnění hydrobiologických a chemických dat z jiného období musí být nejpozději do
10. 2. 2014. První výsledky hodnocení chemických parametrů pro stav i potenciál u řek jsou
předpokládány do 17. 2.2014, první kompletní vyhodnocení biologických složek do konce února.
Dr. Tušil dále navrhl úpravy makety PDP — kap. 111.2.1 — tabulky a mapy. Správci povodí zašlou
k návrhu úprav (viz příloha 2, str. 18-20) své stanovisko MZe a MZP do 24.2.2014.
Hodnocení povrchových vod se předpokládá dle termínu, nejpozději do konce března 2014.
Upozorněno však bylo na chybějící postupy a aktivity - chybí Metodika pro hodnocení celkového
stavu HMWB a AWB — řeka i jezero, zajištění hodnocení stavu podzemních vod, hodnocení stavu u
jednotlivých typů chráněných oblastí, seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek
a znečišt‘ujících látek dle či. 5 směrnice 2008/105/ES a 9 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 24/2011 Sb,
metodika na hodnocení trendů prioritních a prioritních nebezpečných látek v sedimentech a biotě
v souladu s požadavky směrnice 2008/102/ES, resp. její novely 2013/39/ES a metodika na mapování
i hodnocení hydromorfologie na stojatých vodách. Bylo dohodnuto, že zpracované metodiky budou
vyvěšeny na internetových stránkách MZP, ze stránek MZe bude prolink. Pro hodnocení stavu
podzemních vod je metodika zpracována.
MZP do 14. 2. 2014 prověří, zda je možno zadat zakázku na hodnocení stavu podzemních vod ve
zkráceném termínu a o výsledku a návrhu řešení bude neprodleně informovat MZe. Poté bude
navržena úprava časového plánu a sdělena státním podnikům Povodí, které na tomto základě upraví
smlouvy se zpracovateli Plánů dílčích povodí.

4) Informace o stavu prací na návrhu NPP vč. problematiky vodních útvarů a Registru
chráněných území

Ing. Hála ve své prezentaci (Příloha 3 záznamu) sdělil, že k 30. 11. 2013 byla MZe předána
rozpracovaná verze NPP Labe, Odry a Dunaje v rámci přípravných prací. Zpracování většiny kapitol
NPPje podmíněno zpracováním kapitol na dílčích úrovních, přičemž zpracování stěžejních částí PDP
je závislé na předání hodnocení stavu VU.
Dále konstatoval, že ve vrstvě VU došlo v lednu 2014 k úpravě typologie vzhledem k hodnocení stavu
VU a poslední aktualizace proběhla na VU v povodí Odry. Toto jsou však pouze dílčí drobné změny.
Na jednání bylo jednoznačně odsouhlaseno, že pro VU platí datové vrstvy z 31.10.2013 a žádné další
změny po tomto datu již nebudou brány v úvahu. ‚

Z diskuze dále vyvstala potřeba zajištění jednotného číslování VU na úrovni NPP a převodník VU
mezi I. a II. cyklem, aby bylo možno porovnat stav VU. Toto mělo dle časového plánu a
harmonogramu prací zajistit MZP v loňském roce. Bylo dohodnuto, že MŽP prověří možnost zadání
zakázky a o výsledku a návrhu řešení bude neprodleně informovat MZe.

— Dále bylo diskutováno, zda pro vizualizaci výsledků NPP používat liniové, nebo polygonové
znázornění. RSV vyžaduje liniové, proto musí mapy v NPP být primárně v tomto zobrazení.
Pro mapy v PDP se jako názornější jeví polygonové zobrazení (mezipovodí VU).

— Ing. Hála dále položil otázku, zda pro kapitolu “Monitoring vodních útvarů povrchových vod“
vycházet z kompletní sítě profilů provozního monitoringu nebo pouze z profilů
reprezentativních. Bylo dohodnuto, že se bude vycházet pouze z reprezentativních bodů, které
budou využity pro hodnocení stavu.
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— Oblasti vymezené pro odběr vody pro lidskou spotřebu - Bylo diskutováno využití nově
vzniklé centrální databáze zpracované VUV v rámci projektu TAČR TA01020670. Databáze
obsahuje všechna data z formulářů uložených na krajských úřadech za celou CR za několik
posledních let. Data z této databáze by bylo vhodné využít jako jednotný podklad pro všechny
dílčí plány povodí, metodika hodnocení je k dispozici. MZP zajistí možnost využití těchto dat
pro potřeby zpracování PDP.

— K problematice povrchových vod vyhrazených ke koupání, kde existuje dvojí hodnocení
(hodnocení KHS a hodnocení MZd pro potřeby reportingu), bylo dohodnuto, že bude využito
hodnocení MZd. MZP požádá MZd o zpřístupnění dat z tohoto hodnocení zpracovatelům
PDP.

— V otázce zranitelných oblastí je třeba vytvořit metodiku, jejíž pořízení bude diskutovat MŽP
a VUV.

— Rybné vody nejsou zařazeny do registru chráněných území (RPA) podle článku 6 a přílohy IV
rámcové směrnice o vodách, ale jsou součástí chráněných oblastí na základě 35 vodního
zákona. Bylo dohodnuto, že do plánů povodí nebudou samostatně zařazovány jako kapitola
chráněných oblastí (1.2.3.4, 111.1.3.4, 111.2.3.4, 111.3.3.4 atd.). Rybné vody budou uvedeny
pouze v kapitole 1 s tím, že kapitola 1.2.3.4 bude uvedenajako 1.1.13.

— Pokud jde o oblasti vymezené pro ochranu stanovišt‘ a druhů vázaných na vodní prostředí
(Ptačí oblasti, Ramsarské mokřady, EVL, které byly revidovány v roce 2013, a MZCHU, kde
revize zatím neproběhla, je možno používat registr k roku 2006), lze pouze konstatovat, že sít‘
profUů monitoringu v těchto chráněných oblastech ani metodika hodnocení stavu neexistuje.
VRV navrhuje, že stav v oblastech vymezených pro ochranu stanovišt‘ a druhů vázaných na
vodní prostředí bude hodnocen podle VU tvořících dané chráněné území a metodik hodnocení
stavu VU, a AOPK bude dopisem vyzvána k odsouhlasení tohoto postupu, případně k návrhu
přísnějších limitů pro konkrétní předměty ochrany.

— Dosud nejsou všechny metodiky pro hodnocení vlivů a stanovení cílů a trendů. Koordinace
bude probíhat průběžně podle stavu zpracování, zpracovatelé jsou v kontaktu.

— Ing. Král upozornil na nutnost sjednocení terminologie v označování jednotlivých PDP
zkratkami a předložil dokument shrnující tyto zkratky (Příloha 4 záznamu)

5) Informace o došlých připomínkách k Předběžnému přehledu významných problémů
nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí na území Ceské republiky

Mgr. Čurda konstatoval, že do 15. 2. 2014 probíhá připomínkování zveřejněných materiálů. K datu
konání PV KPOV byla doručeny připomínky AOPK (Příloha 5 záznamu).

6) Informace o pořizování mezinárodních plánů

Ing. Tejkalová sdělila, že zástupci ČR se pravidelně zúčastňují jednání pracovních skupin MKOD,
MKOL a MKOOpZ, kde se připravují mezinárodní plány povodí.

7) Představení výsledků projektu Q1102A265 Hodnocení ohroženosti vodních nádrží
sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy

Ing. Ansorge a doc. Krása ve své prezentaci (Příloha 6 záznamu) informovali o možnosti uplatnění
výsledků projektu QI102A265 „Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů
stojatých povrchových vod“ v 2. cyklu plánování v oblasti vod. Projekt byl řešen v letech 2010-20 13,
a koncem roku 2013 byla certifikována metodika Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a
eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. Informace bude podána rovněž na KPOV.

8) Různé
Monitorovací sít‘ pro nitrátovou směrnici
Informace k SEA —NPP
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— Ing. Tejkalová přednesla požadavek, zda by mohli správci povodí předávat data z
monitorovací sítě pro nitrátovou směrnici MZP. Ing. Král v této souvislosti zmínil, že data pro
nitrátovou směrnici jsou pořizována správci povodí v rámci provozního monitoringu a data
jsou předávána do systému ARROW. MZP má teda možnost přístupu k těmto datům. Zasílání
dat ze strany správců na MZP by bylo duplicitní. Ing. Král tedy odkázal MZP na využití dat ze
systému ARROW.

— Ing. Beneš předběžně informoval o výsledcích dosavadních jednání s MŽP ve věci potřeby
hodnocení PDP procesem SEA. Z dosavadních závěrů vyplývá možnost, že pokud budou PDP
brány pouze jako podklad pro zpracování NPP, pak není nutné posuzovat PDP procesem SEA
- v takovém případě však nebudou PDP závazným materiálem.

— Diskutována byla potřeba centrálního schraňování a zveřejnění metodik. Ing. Tejkalová
sdělila, že metodiky jsou dostupné na internetových stránkách MZP
(http:ĺJwww.mzp.cz/cz!metodikv normy). Toto umístění je však poněkud zavádějící
a neobsahuje všechny metodiky. Bylo by vhodné toto zveřejnění upravit a zároveň zveřejnit
pro potřeby zpracovatelů i metodiky, které ještě nejsou certifikované. Ing. Král zároveň
požádal MZP o zaslání podkladů, aby mohl být vyřešen prolink na metodiky i z webových
stránek MZe.

— Ing. Just informoval, že návrh metodiky pro zpracování návrhu zlepšení morfologického stavu
(revitalizace) byl zaslán regionálním pracovištím AOPK — ta jsou připravena spolupracovat na
návrzích opatření se správci povodí (zpracovateli).

9)Předání předsednictví KPOV na rok 2014

Ing. Král předal předsednictví KPOV pro rok 2014 Ing. Vlasákovi, řediteli odboru ochrany vod MŽP.

Konkrétní úkoly vyplývající z jednání:

— Pracovníci zodpovědní za zpracování jednotlivých dotazů pro bilaterální jednání s EK připraví
soupis podnětů a nejpalčivějších témat (problémů a úkolů) vzešlých z jednání, které je nutno
vyřešit při přípravě plánů pro 2. období a tento soupis zašlou elektronicky na adresy
niiroslav.kra1(mze.cz a jakub.curda(mze.cz do 14.2.20 14.
Zajistí účastníci bilaterálního jednání do 14.2.2014

— MŽP do 14. 2. 2014 prověří, zdaje možno zadat zakázku na hodnocení stavu podzemních vod
ve zkráceném termínu a o výsledku a návrhu řešení bude neprodleně informovat MZe.
Zajistí MZP do 14.2.2014

— MŽP do 14.2.20 14 prověří možnost zadání zakázky pro převodník VÚ mezi I. a II. cyklem a o
výsledku a návrhu řešení bude neprodleně informovat MZe.
Zajistí MZP do 14.2.2014

— MŽP zajistí centrální zveřejnění všech dostupných metodik na svých internetových stránkách.
Následně zašle podklad MZe, aby mohl být zajištěn prolink na metodiky i ze stránek MZe.
Zajistí MZP do 2 1.2.2014

— Správci povodí zašlou MZe a MŽP své stanovisko k návrhu úprav makety PDP - kap. 111.2.1
(viz příloha 2, str. 18-20)
Zajistí správci povodí do 24.2.2014

Pokračování na str. 5 4



— MŽP zajistí možnost využití dat o chráněných územích povrchových a podzemních
vod pro lidskou spotřebu z centrální databáze zpracované VUV v rámci projektu
TAČR pro potřeby zpracování PDP.
Zajistí MZP ihned

— MŽP požádá MZd o zpřístupnění dat hodnoceni povrchových vod vyhrazených ke koupání
zpracovatelům PDP.
Zajistí MZP ihned

V Praze 7. 2. 2014

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

Schválil: Ing.Miroslav Král, CSČ.
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