
Záznam z jednání Programového výboru Komise pro plánování v oblasti vod ze dne 16. 6. 2014 

 

Přítomnost: dle přiložené prezenční listiny 

 

Program jednání 

1. Úvod 

2. Příprava jednání KPOV 26. 6. 2014 

3. Zohlednění připomínek EK a reportovacích šablon v plánech povodí (MŽP, VÚV) 

4. Stav přípravy Národních plánů povodí (NPP) a Plánů dílčích povodí (PDP)(MZe, VRV, Povodí) 

5. Poskytování dat do mezinárodních plánů povodí včetně hodnocení přeshraničních vodních útvarů 

(MŽP) 

6. Různé 

6.1. Aktualizace generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod 

6.2. Informace a předání podkladů pro PDP ke kapitole „Lesní poměry“, zpracované ÚHÚL 

6.3. Informace o způsobu návrhu opatření k řešení vlivů pocházejících ze zemědělské činnosti 

6.4. Informace o promítnutí plánů povodí a PpZPR do OPŽP na období 2014-2020  

6.5. Informace o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1035/2013 o podpoře pro rozvoj 

venkova z EZFRV – investice do zavlažování 

 

1. Úvod 

Jednání zahájil Ing. Nistler, přivítal účastníky a uvedl, že jednání je zaměřeno na přípravu KPOV, která 

se bude konat dne 26. 6. 2014. Jednání bylo strukturováno tak, aby byla projednána témata KPOV. 

Na návrh Ing. Beneše byl do programu doplněn bod týkající se schvalování PDP. 

Mgr. Ing. Tejkalová shrnula plnění úkolů z jednání dne 23. 4. 2014.  

MŽP, MZe Vypořádání připomínek EK k plánům povodí.  V průběhu května a června 

2014 proběhla 3 dílčí jednání. Tři otázky budou konzultovány v rámci tohoto 

jednání PV KPOV a v pátek 20. 6. 2014 MZe odešle dokument EK. 

Zatím nebyla zjištěna možnost financování pro získání dat na hodnocení 

chráněných území.1 

MŽP MŽP nemá pro VRV nové informace týkající se mezinárodních plánů povodí a 

změn v cílech zde plánovaných. 

VRV Workshop k problematice opatření na užívání vod, číslování listů opatření a 

problematice emisí v plánech pro II. cyklus se konal dne 5. 5. 2014. 
                                                           
1
 VRV zaslalo v rámci připomínkového řízení k záznamu z jednání PV KPOV následující vyjádření k problematice 

hodnocení chráněných území: Hodnocení stavu všech chráněných území není nijak centrálně koordinováno 
(pouze snaha a prosby zpracovatele NPP) a je možné, že se z dílčích povodí sejdou do NPP podklady, které 
nebude možné sjednotit. 



MZe Aktualizace metodiky pro aplikaci výjimek nebude provedena nyní, ale 

v rámci přípravy plánů bude aplikován přístup, který bude následně popsán a 

zpracován jako aktualizace této metodiky. 

VRV vzneslo dotaz, kdo provede porovnání mezi I. a II. cyklem plánů povodí. Tato otázka byla 

vznesena již na jednání 23. 4. 2014 ke zvážení a následně byla znovu otevřena na workshopu VRV. 

Zde bylo ze strany VÚV řečeno, že takové porovnání z hlediska hodnocení stavu vodních útvarů ve 

vybraných ukazatelích v monitorovacích profilech je možné zpracovat, nicméně otázka toho, kdo tak 

učiní, uzavřena nebyla. V zápisu z workshopu VRV z 5. 5. 2014 se poté objevilo, že tento úkol ve znění 

“Vyhodnocení pokroku při dosahování cílů ochrany vod jako složky životního prostředí“ zpracuje MŽP 

v rámci rozdělení činností na PDP, což nebylo a nemůže být ze strany MŽP akceptováno. Bylo 

uvedeno, že k této problematice bude svoláno společné jednání MZe a MŽP a po vzájemném 

projednání bude rozhodnuto o dalším postupu. 

 

2. Příprava jednání KPOV 26. 6. 2014 

Mgr. Ing. Tejkalová uvedla, že jednání KPOV dne 26. 6. 2014 se pravděpodobně zúčastní náměstek 

ministra – ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů na MŽP Ing. Jan Kříž. 

V takovém případě bude prezentovat OPŽP 2014 – 2020. Tato prezentace bude operativně zařazena 

do programu KPOV. 

Program KPOV byl dále konzultován a schválen v následujícím znění: 

1. Informace o činnosti od minulého jednání KPOV 11. 9. 2013 (MŽP) 

2. Dvoustranné jednání s Evropskou komisí k plánům povodí (Bilateral meeting) (MŽP) 

3. Implementace Povodňové směrnice (MŽP) 

a. Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik  

b. Stav příprav Plánů pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) a Dokumentací oblastí 

s významným povodňovým rizikem 

4. Stav přípravy Národních plánů povodí (NPP) a Plánů dílčích povodí (PDP)  

a. Hodnocení stavu vodních útvarů (VÚV) 

b. Informace o vypořádání připomínek k  Předběžnému přehledu významných problémů 

nakládání s vodami (MZe) 

c. Zprávy správců povodí a zpracovatelů Národních plánů povodí (Povodí, VRV) 

d. Aktualizace generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (MZe) 

e. Informace k procesu SEA a procesu schválení Plánů dílčích povodí (MŽP, MZe, ČZU) 

5. Různé 

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 (MŽP, ČHMÚ) 

 

3. Zohlednění připomínek EK a reportovacích šablon v plánech povodí (MŽP, VÚV) 

RNDr. Prchalová odprezentovala informaci o novém Guidance pro reporting, který byl schválen na 

setkání vodních ředitelů v červnu 2014. Tento dokument stanovuje jaká data EK požaduje reportovat 

od roku 2016. Dokument je v porovnání s předchozím jasnější a výrazně obsáhlejší, má zaručit 



porovnatelnost dat mezi 2010 a 2016 a vede k automatické kontrole implementace Směrnice 

2000/60/ES. 

Zcela novou a zásadní skutečností je požadavek EK na hodnocení chemického stavu povrchových vod 

v rámci plánů povodí rovněž podle směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality. 

Hodnocení chemického stavu povrchových vod bylo realizováno v souladu s ustanoveními směrnice 

2013/39/ES, která výše uvedenou směrnici novelizuje a je v platnosti již od loňského roku, 

vyhodnocení podle této směrnice je rovněž nutné pro reporting plánů. Je potřeba zpracovat 

vyhodnocení chemického stavu povrchových vod podle směrnice 2008/105/ES a výsledky zahrnout 

do plánů povodí. 

Kompletní prezentace je  přílohou tohoto zápisu. Odkaz na webové stránky, kde je možné dokument 

nyní stáhnout, poskytne v případě zájmu RNDr. Prchalová. 

V diskuzi vznesl Ing. Král dotaz ohledně poskytnutí oficiální verze dokumentu EK. Bylo sděleno, že 

Guidance dokument je více méně oficiální (byl schválen, ale nebyl ještě publikován ve složce 

oficiálních Guidance dokumentů), ale zpracování schémat (šablon) a guidance dokumentu na 

poskytování geografických dat se předpokládá do konce roku 2014, stejně jako překlad do národních 

jazyků. V souvislosti s tímto dokumentem bylo uvedeno, že plány povodí by měly obsahovat datový 

rámec pro reporting. Ing. Cihlář uvedl, že nyní se pracuje podle Makety PDP, která je uzpůsobena 

původní šabloně pro reporting. Ing. Král reagoval na tuto připomínku s tím, že nyní je možné pracovat 

dle platné Makety PDP a v připomínkovém řízení změny zapracovat. RNDr. Prchalová poskytne 

vyznačení požadavků na dokumenty v Guidance (podbarvením) a písemně zpracuje stručný přehled 

chybějících dat. 

Ing. Hála za VRV dále uvedl, že z prezentace VÚV vyplývá a RNDr. Prchalová to potvrzuje, že 

potřebných dat pro reporting je násobně více oproti minulé šabloně a spousta z nich není a nebude 

přímo obsažena v PDP a NPP. Bylo konstatováno, že případné pořízení těchto dat bude v rámci prací 

na NPP jak termínově, tak obsahově velmi náročné. 

Dále byly projednány tři „Actions“ položené EK.  

K otázce 35 - 37 o systému monitoringu chráněných území pro lidskou spotřebu bylo odsouhlaseno 

následující znění: Tato problematika bude řešena ve III. cyklu, nyní je hodnocena na základě 

vodohospodářské bilance (formulace odeslaná EK: An assessment of PA (Drinking Water) will not be 

carried out in 2nd RBMP due to not consistent monitoring data. Data was collected by Ministry of 

Agriculture till end of the year 2013. Now data is sent to River Enterprise from 2014 and assessment 

of PA and also (Drinking Water) will be implemented for 3rd RBMP). Ing Hála za VRV k této 

problematice dále uvedl, že toto hodnocení na základě dat z bilance provedlo zatím pouze VRV 

v rámci prací na PDP Horního a středního Labe a PDP Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Způsob 

hodnocení v ostatních PDP nebyl na PV KPOV představen. 

K otázce 42 o aplikaci mitigačních opatření na ekologický potenciál nádrží bylo doporučeno 

následující znění: Vliv nádrží na ekologický potenciál (hydromorfologii) je projednáván v rámci 

schvalování manipulačního řádu vodního díla, které zohledňují soubor zásad a pokynů pro manipulaci 

s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle schválených povolení k nakládání 

s povrchovými vodami, ke snížení nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a 



zlepšení jakosti vod (formulace odeslaná EK: CZ has improved the derivation of GEP to align it to the 

WFD requirements. Program for measures is now in preparation and mitigation measures will be 

incorporated in 2nd RBMP). Bylo uvedeno ze strany Ing. Zahrádky (Povodí Ohře s.d.), že podniky 

Povodí mají hodnocení stavu stojatých vod od VÚV, ale ne schválené oficiálně od MŽP. MŽP tuto 

informaci zabezpečí.  

K otázce 45 o opatřeních a výjimkách v chráněných územích bylo uvedeno, že budou uplatněny 

výjimky, odpověď zpracuje Mgr. Ing. Tejkalová (formulace odeslaná EK: Information on what 

proportion of the PA will meet objectives in 2015 is hard to presented because assessment of PAs is 

not expected in in 2nd RBMP). 

 

4. Stav přípravy Národních plánů povodí (NPP) a Plánů dílčích povodí (PDP)(MZe, VRV, 

Povodí) 

Ing. Hála uvedl, že zatím neobdrželo VRV dostatek dat od podniků Povodí, znovu tedy apelují na 

dodávání průběžných podkladů, pokud je to možné. Dále Ing. Cihlář uvedl, že VRV neumí porovnat 

zlepšení stavu mezi jednotlivými cykly a existují tedy dvě možnosti řešení. VRV zdůvodní v NPP, proč 

ČR není schopna období porovnat, nebo je třeba zajistit zpracování této problematiky jinak. MZe a 

MŽP tuto otázku zkonzultují a rozhodnou (viz bod 1).  

Ing Hála a Ing. Cihlář za VRV k této problematice dále uvedli, že u prioritních látek je doporučeno 

používat dvojí hodnocení (dle směrnice 2013/39/EU), jedno na starých limitech a druhé na nových. Je 

to z důvodu, aby se někdo nedomníval, že se stav zhoršil, když se jen zpřísnily limity změnou 

legislativy. Reporting bude požadovat hodnocení na starých limitech (potvrzuje VÚV). Je hotové HS 

podle nových metodik, které mají jiné limity (ES i podle typologie), změnily se vodní útvary a částečně 

reprezentativní profily. První a druhý cyklus tak nejde mezi sebou jednoduše porovnat, nedá se 

vyhodnotit pokrok a nejde ověřit, zda nedošlo někde ke zhoršení stavu (stanovení environmentálních 

cílů). Mělo by předně dojít k porovnání limitů v hodnocení, ze kterého vyplyne, které látky lze 

porovnat přímo a které nikoliv. Pak by mělo dojít k vyhodnocení stavu dle starých limitů, aby bylo 

prokázáno, že se stav zlepšuje. 

Dále Ing. Hála upozornil na problematiku těžkých kovů v hodnocení stavu a uvedl, že by bylo vhodné 

hodnocení ještě změnit a zohlednit přirozené pozadí. Za Povodí Ohře, s.p. Ing. Zahrádka uvedl, že 

v PDP Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe budou tyto ukazatele zdůvodněny a dále bude 

vytvořen list opatření kategorie C, kde bude požadováno důsledné zapracování přírodního pozadí do 

metodik hodnocení pro další období. V další diskusi bylo navrženo jako obecný přístup aplikovat 

snížení eroze. Těžké kovy jsou v půdě již jako přirozené pozadí a erozí se zvyšuje jejich splach do 

vodních toků. V další diskusi uvedl Ing. Foltýn, zástupce Povodí Moravy, že zohlednění přirozeného 

pozadí u hodnocení těžkých kovů by mohlo vést k celkem významnému zlepšení chemického stavu 

vodních útvarů, což potvrdil i Ing. Tušil z VÚV, za změny současného hodnocení stavu. Tento přístup 

byl ze strany MŽP z hlediska časového i finančního zamítnut se sdělením, že hodnocení stavu se již 

nebude měnit (pouze komentovat vliv). 

 



5. Poskytování dat do mezinárodních plánů povodí včetně hodnocení přeshraničních vodních 

útvarů (MŽP) 

Mgr. Píchal prezentoval stav naplňování šablon pro jednotlivé mezinárodní plány povodí.  

Kompletní prezentace je přílohou zápisu. 

V diskusi bylo uvedeno, že podniky Povodí používají správnou GISovou vrstvu dílčích povodí, oficiálně 

předanou z OOV MŽP 8. ledna 2013 podnikům Povodí a MZe, zatímco VRV používá podklad, který byl 

pro I. cyklus. VRV bylo požádáno, aby používalo správnou vrstvu. Ing. Hála vznesl dotaz, zda mapová 

vrstva kopíruje státní hranice ČR? Mgr. Píchal potvrdil, že kopíruje hranice. Ing. Hála se dále zeptal, 

zda budou přeshraniční vodní útvary oříznuty na těchto hranicích. Bylo uvedeno, že tato 

problematika není definitivně v mezinárodních komisích vyřešena, ale bude prosazován přístup 

národního zpracování, který kopíruje státní hranice. 

 

6. Různé 

 

6.1. Aktualizace Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod 

Ing. Král uvedl, že aktualizace proběhne pro kategorii B, konkrétně u 12 

lokalit, kde jsou zaznamenány problémy či nesouhlas obcí. MŽP, správcům 

povodí a krajským úřadům bude zaslána před KPOV žádost o stanovisko a 

vyjádření bude možné poskytnout do konce července. 

6.2. Informace a předání podkladů pro PDP ke kapitole „Lesní poměry“, 

zpracované ÚHÚL 

Správcům povodí byly 4. 6. 2014 předány podklady ke kapitole 1.1.8. PDP, 

které zpracoval ÚHUL. Na jednání bylo odsouhlaseno, že vzhledem k absenci 

podkladů pro zpracování obrázku lesních vegetačních stupňů dochází ke 

změně Makety PDP v kapitole 1.1.8 ve smyslu, že nebude v PDP obsažen 

obrázek lesních vegetačních stupňů. Informace o způsobu návrhu opatření 

k řešení vlivů pocházejících ze zemědělské činnosti. 

VÚMOP prezentoval výsledky studie využitelné pro programy opatření pro 

plošné zdroje ze zemědělství. Konkrétně se jednalo o vliv eroze půdy na 

sedimenty v povodí. Bylo uvedeno, že je třeba zemědělce motivovat, 

například PRV.  

Kompletní prezentace je přílohou zápisu. 

K dotazu Ing. Beneše ohledně aplikovatelnosti opatření na půdní bloky bylo 

uvedeno, že byla obecně vymezena území, kde lze opatření aplikovat, 

například i na část půdního bloku, ale zde je třeba následný terénní průzkum. 

6.3. Informace o promítnutí plánů povodí a PpZPR do OPŽP na období 2014-2020  

Mgr. Ing. Tejkalová uvedla, že PP a PpZPR, jsou součástí OPŽP 2014 – 2020, 

konkrétně PO 1 a PO 4 a dále strategického dokumentu Dohoda o partnerství 

ve formě předběžných podmínek 5.1 a 6.1, které jsou podmínkou pro čerpání 

dotačních prostředků po roce 2016. Dále bylo uvedeno, že 5. verze OPŽP 

2014 – 2020 prošla meziresortním připomínkovým řízením a vypořádání 

bude rozesláno dne 19. 6. 2014. Platforma MŽP projedná 6. verzi dne 24. 6. 



2014. Ing. Hála vznesl dotaz, zda listy opatření kategorie B budou moc čerpat 

prostředky z OPŽP. Bylo uvedeno, že například studie, pokud budou 

v souladu s prioritami OPŽP, mohou čerpat z dané osy, ale podpůrná opatření 

např. průzkumný monitoring z Technické asistence. Dále byl objasněn 

indikátor „Snížení počtu nepotřebných vrtů“. Opatření na likvidaci 

nepotřebných vrtů dle registru ČHMÚ by mělo být jedním opatření v plánech 

povodí jako opatření na ochranu podzemních vod. Toto bylo prezentováno i 

v rámci neformálního dialogu s EK. 

6.4. Informace o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1035/2013 o podpoře 

pro rozvoj venkova z EZFRV – investice do zavlažování 

Přílohou k zápisu je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1035/2013. 

V souvislosti s tímto nařízením byli správci povodí upozorněni, že se mohou 

objevit požadavky na zahrnutí závlahových systémů do PDP. 

6.5. Schválení PDP 

Ing. Beneš uvedl, že je respektováno znění zákona, tedy schválení PDP kraji. 

Návrhy opatření projdou připomínkovým řízením a procesem SEA společně s 

NPP. Zpracovány budou 3 hodnocení SEA k NPP, které budou podle zákona o 

vodách (§ 24 odst. 5 až 7) doplněny příslušnými PDP. Ing. Král uvedl, že 

dofinancování posouzení návrhů programů opatření v PDP v rámci procesu 

SEA zajistí podniky Povodí. Relevantní opatření budou převzata do NPP a 

rozdělena do jednotlivých kategorií. 

Ing. Beneš poskytne popis schvalování PDP jako přílohu tohoto zápisu. 

Otázka bude ještě řešena na KPOV 26. 6. 2014. 

Jednání bylo ukončeno ve 13:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní úkoly vyplývající z jednání  

 

 Rozhodnutí o dalším postupu ve věci porovnání zlepšení stavu I. a II. cyklu plánů povodí. 

Zajistí MZe a MŽP. 

 Poskytnout oficiální stanovisko k hodnocení stojatých vod podnikům Povodí. Zajistí MŽP. 



 Použití aktuální vrstvy dílčích povodí v NPP. Zajistí VRV. 

 Žádost o stanovisko podniků Povodí a krajských úřadů k aktualizaci Generelu chráněných 

území pro akumulaci povrchových vod. Zajistí MZe. 

 

V Praze dne 18. 6. 2014 

 

Zapsali: Mgr. Vojtěchovská Šrámková, Mgr. Ing. Tejkalová, Ing. Reidinger 

Schválil: Ing. Karel Vlasák 


