
Z á z n a m  
 
 

z jednání Návrhové skupiny Komise pro plánování v oblasti vod, konaného dne  
11. října 2007 na Ministerstvu zemědělství  

 
 
 

Přítomni: 
 

členové Návrhové skupiny:  
p.t. Ansorge (MZe), Král (MZe), Ing. Sokol (MZe), Hodovský (MŽP), Reidinger (MŽP – za 
Pravce), Jirásek (Povodí Labe), Krátký (Povodí Vltavy), Tůma (Povodí Moravy), Mejzlík (VÚV – 
za Polenku), Hubáčková (Jihomoravský kraj) 
 
hosté: 
Ing. J. Beneš (Povodí Vltavy) 
 

Na jednání byly projednány tyto body s následujícími informacemi a závěry:  

1. Plán hlavních povodí České republiky  
Zástupce MZe informoval o schválení nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních 

povodí České republiky (PHP) usnesením vlády ze dne 3.10.2007 č. 1093 a o vydání tištěné verze 
PHP. 

V textu NV byly provedeny některé formálně technické opravy a úpravy vyplývající ze 
stanoviska Legislativní rady vlády (vypuštění tabulky 4.2). 

MZe připravilo 2000 ks tištěné české verze PHP a 1000 ks anglické verze PHP. Pro jednotlivé 
s.p. Povodí se předpokládá předání 100 ks české verze. Krajům pak 20 ks pro potřeby 
vodoprávních úřadů + 5 ks oficiálně ředitelům jednotlivých KÚ k zajištění zpřístupnění PHP 
veřejnosti v souladu s vyhláškou č. 142/2005 Sb. 

V rámci diskuse byl vznesen požadavek, aby s.p. Povodí dostaly též 50 ks anglické verze 
a aby kraje dostaly PHP podle počtu vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

Dále MZe podalo informaci o přípravě materiálu Úkoly vyplývající z PHP, na kterém bude 
spolupracovat s MŽP. Materiál bude rozeslán jednotlivým zainteresovaným subjektům a bude 
zveřejněn na internetu. 

MZe připravuje pro všechny významné úkoly v rámci resortu komunikační strategie. Pro 
úkoly vyplývající z PHP a zejména k problematice lokalit vhodných pro akumulaci povrchových 
vod (LAPV) je též připravována komunikační strategie.V rámci diskuse bylo upozorněno na 
citlivost projednávání tohoto tématu v době volební kampaně do krajských zastupitelstev na 
podzim 2008. MŽP taktéž upozornilo na potřebu věnovat zvýšenou pozornost vysvětlující 
kampani vůči resortu životního prostředí, kde jsou k LAPV rozdílné postoje. 

Na KPOV 19.10.2007 bude Ministerstvem zemědělství připravena prezentace těchto 
informací. 

 
2. Velká novela vodního zákona 

Bylo informováno o tom, že v rámci přípravy novely vodního zákona byly shromážděny 
podněty na novelizaci vodního zákona. Harmonogram přípravy novely vyplývá z legislativního 
procesu v ČR: 
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shromáždění námětů    1.10. – 31.10.2007 
jmenování prac. komisí    do 8.11.2007 
1. verze k expertnímu projednávání  29.2.2008 
expertní projednávání    březen 2008 
vnitřní projednání, PM, do MPŘ  do 30.4.2008 
MPŘ       do 31.5.2008 
vypořádání MPŘ     10.6.2008 
předložení do vlády    30.6.2008 
 
Na základě shromážděných podnětů bylo navrženo ustanovení 4. pracovních komisí a jedné 

koordinační komise: 
Pracovní komise: 

Výkon státní správy (vč. nakládání s vodami, VDE, sankce)  MZe 
Ochrana před povodněmi      MŽP 
Vodní toky, VD, TBD, správa povodí    MZe 
Ochrana vod        MŽP  

Koordinační komise (8 lidí)      MZe + MŽP 
 
V rámci diskuse bylo konstatováno, že bude vhodné dopisem oslovit asociaci krajů s žádostí o 

nominaci expertů do pracovních komisí. 
 

3. Koncepce přírodě blízkých opatření – úkol vyplývající z PHP 
Zástupce MŽP informoval o předání výstupů z tohoto úkolu na MZe. Posun termínu do konce 

září 2007 vzalo MZe na vědomí, požadovalo však předat souběžně výstupy též jednotlivým 
správcům povodí. Toto však nebylo splěno; bylo dohodnuto, že výstupy budou předány s.p. 
Povodí na jednání KPOV dne 19.10.2007. V rámci výstupů však budou ještě dodatečně 
aktualizovány některé výpočty založené na m-denních a N-letých hydrologických údajích, které 
ČHMÚ dodalo se zpožděním. Výstupy byly zpracovány podle metodik dostupných na 
www.ochranavod.cz. 

Opatření jsou rozděleny do kategorií: opatření v ploše povodí, opatření v nivě a opatření na 
vodním toku. Pro patření v nivách a na vodních tocích se momentálně zpracovává oponentní 
posudek. 

MŽP nabízí možnost presentovat navržená opatření na jednotlivých s.p. Povodí Tento návrh 
vychází z velmi dobré spolupráce s Povodím Odry s.p. při návrhu opatření na horní Opavě, která 
byla zpracována ve větším detailu než ostatní prioritní lokality. 

Na KPOV 19.10.2007 přednesou zástupci MŽP presentaci naplnění tohoto úkolu PHP. 
 

4. Zajištění programů monitoringu 
Zástupce MŽP informoval o tom, že MŽP přijalo finanční závazek za financování 

monitoringu v roce 2007. Úhrady nákladů za monitorování v roce 2007 budou hrazeny 

  

http://www.ochranavod.cz/


 3

prostřednictvím SFŽP a všechny nezbytné kroky již byly učiněny, včetně projednání radou fondu a 
udělení výjimky pro VÚV z pravidel, podle kterých bude SFŽP hradit náklady na monitoring. 

MŽP pro hodnocení hydromorfologie odsouhlasilo metodiku prof. Langhamera z Univerzity 
Karlovi v Praze. V této souvislosti MŽP navrhuje, aby monitoring hydromorfologických složek 
napříště zajišťovaly s. p. Povodí a příslušným způsobem byly upraveny programy monitoringu. 

 
5. Metodika hodnocení stavu vod  

MŽP akceptuje, že vzhledem k nesplnění termínů za strany MŽP zvolili pořizovatelé plánů 
oblastí povodí vlastní postup. Upozorňuje však, že k některým metodikám má výhrady z důvodů 
možného příliš přísného hodnocení. MŽP připraví na jednání KPOV 19.10.2007 přehled hlavních 
připomínek k návrhům metodik a následně svolá jednání k těmto svým připomínkám. 

 
6. Předběžný přehled významných problémů 

Bylo dohodnuto, že zástupci jednotlivých podniků Povodí přednesou na jednání KPOV 19.10. 
2007 krátkou souhrnnou informaci a aktivitách jednotlivých zpracovatelů plánů oblastí povodí 
v průběhu připomínkování předběžného přehledu a o počtu a typech shromážděných připomínek. 

 
7. Různé  

• Byl vznesen dotaz, jak mají jednotliví zpracovatelé plánů oblastí povodí zajištěn 
proces SEA. Bylo konstatováno, že zajištění procesu SEA je u jednotlivých 
zpracovatelů v různých stadiích. 

• Bylo dohodnuto, že MŽP připraví na KPOV 19.10.2007 krátkou informaci o schválené 
směrnici ES o zvládání povodňových rizik. Tato směrnice byla přijata 18.9.2007 
a čeká se na její uveřejnění ve Věstníku EU. 

• Bylo dohodnuto, že MZe připraví na jednání KPOV 19.10.2007 krátkou informaci 
o dotačním programu pro zpracování plánů oblastí povodí (129 150). 

• Byla podána i formace o záměru MZe zrealizovat jednotný Atlas vodních útvarů. 
Zástupce MŽP informoval o aktivitě MŽP a VÚV nazvané „Atlas přeshraničních 
vodních útvarů“ jakožto nástroje pro odsouhlasování přeshraničních vodních útvarů se 
sousedními zeměmi. 

• Byla podána informace o zpracování nového listu do Katalogu opatření řešící drobné 
zdroje znečištění. Zpracovatelem katalogového listu je VÚV a proběhne jeho 
připomínkování obdobně jako v případě zpracování Katalogu opatření. 

• Byla podána informace o nařízení vlády č. 229/2007 Sb., které novelizuje nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. a příslušný metodický pokyn. Zároveň na 23.-24.10.2007 
připravuje MŽP seminář pro vodoprávní úřady.  

• Byla podána informace o novele nařízení vlády č. 103/2003 o zranitelných oblastech – 
nové nařízení vlády č. 219/2007 Sb., má účinnost od 1.9.2007. 

• Byla podána informace o přípravě novely nařízení vlády č. 71/2003 Sb., – vzhledem 
k současné situaci a předpokládané velké novele v dalších letech se současná novela 
omezí jen na „kosmetické“ změny. 

• Byla podána informace o zajištění přípravy plánů národních částí mezinárodních 
oblastí povodí. VÚV připravuje maketu a zásady pro zpracování těchto plánů. Termín 
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pro odevzdání je stanoven na 15.12.2007 a aktuální verze budou k dispozici na 
www.ochranavod.cz. 

• Zástupce MŽP upozornil na záměr otevřít metodický pokyn pro zajišťování 
předpovědní a hlásné služby s cílem zamezit zmatkům, které se objevili během 
nedávného povodňového cvičení. 

 
 
V Praze dne 22.10.2007 
 
 
Zaznamenal: Ing. Libor Ansorge 
 
 
 
Schválil: Ing. Miroslav Král, CSc., v.r. 

  

http://www.ochranavod.cz/

