
Z á z n a m 
 

z jednání Komise pro plánování v oblasti vod, 
konaného dne 19. dubna 2007 na Ministerstvu zemědělství 

 
Přítomni:  
dle presenční listiny  
 
Na jednání projednány tyto body s následujícími informacemi a závěry:  
 
 
1. Úvod  

Zástupci MZe a MŽP informovali o personálních a organizačních změnách ne obou 
resortech. Na MZe byl jmenován nový náměstek úseku vodního a lesního hospodářství pan 
Ing. Karel Trůbl. Na MŽP byl odbor Ochrany vod zařazen do sekce technické ochrany ŽP 
pana náměstka Ing. Karla Bláhy, CSc. 

Dále byl představen společný informační leták MZe a MŽP k zánikům povolení 
k odběrům vod a povolení k vypouštění odpadních vod. Tento leták je přístupný na 
internetových stránkách MZe a bude distribuován na příslušné vodoprávní úřady. 

Dále byla za MZe podána informace o přípravě novely vodního zákona k usnadnění 
realizace protipovodňových opatření, která prošla poradou ministra a do 18.5.2007 bude 
v mezirezortním připomínkovém řízení; do konce května 2007 bude předložena vládě ČR. 
Součástí této novely je též návrh na doplnění institutu CHOPAV o chráněné oblasti umělé 
akumulace povrchových vod ochrany území pro umělou akumulaci povrchových vod se 
stanovením regulativů územní ochrany a zmocněním k vyhlášení těchto lokalit nařízením vlády 
účinným nejpozději do doby schválení plánů oblastí povodí. 

Zástupce MŽP informoval o stavu projednání novely nařízení vlády č. 61/2001 Sb. 

 

2. Plán hlavních povodí České republiky  

Zástupce MZe informoval o stavu vypořádání připomínek z meziresortního 
připomínkového řízení. Zbývá vypořádat 2 připomínky (MŽP a MF), které se však netýkají 
přímo samotného dokumentu, ale usnesení vlády. Materiál bude po podpisu ministru 
zemědělství a místopředsedy vlády a ministra životního prostředí předán do 30.4.2007 do 
vlády. Vypořádání připomínek a upravený návrh Plánu hlavních povodí České republiky bude 
zaslán členům KPOV adresou ke stažení po přijetí vládou bude Plán hlavních povodí České 
republiky vystaven na www. stránkách MZe pro plánování v oblasti vod. 

 

3. Hodnocení prací roku 2006  

Zástupce MZe zhodnotil úkoly podle Metodického návodu 2006, které zajišťovaly 
správci povodí. Konstatoval, že MZe upozornilo v březnu t.r. MŽP na nevyřešené úkoly, které 
měly na starosti pověřené subjekty a že na Návrhové skupině byla dohodnuta potřeba 
urychleného řešení vzniklé situace, která již ohrožuje pokračování prací na plánech oblastí 
povodí.  

Zástupce MŽP konstatoval, že programy monitoringu byly podmíněně schválené, 
aktuálně bylo s MZe odsouhlaseno znění Rámcového programu monitoringu a v nejbližší 
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době bude Rámcový program monitoringu definitivně schválen. Následně budou upraveny 
ostatní programy monitoringu tak, aby byly v souladu s Metodickým pokynem pro 
monitoring a rámcovým programem. 

Pro financování programů monitoringu je v současné době snaha zajistit finanční 
prostředky z Operačního programu ŽP, buď otevřením samostatného programu nebo 
v krizovém případě krácením prostředků pro krajinotvorné programy. Pan náměstek Pojer 
obdržel od 3 podniků Povodí výzvu k oficiálním stanovisku MŽP k řešení financování 
monitoringu. 

Pro návrh postupu stanovení environmentálních cílů pro Naturu 2000 a maloplošná 
zvláště chráněná území bude potřeba expertní projednání, protože pro některá tato chráněná 
území nelze dané cíle stanovit.  

Problémy s navržením referenčních podmínek se řeší i na evropské úrovni a od 
minulého měsíce probíhá nový interkalibrační proces. Vzhledem k tomu, že byly nastaveny 
velmi přísné parametry, finanční požadavky na řešení špatného stavu vod budou vysoké.  

Metodika pro monitoring hydromorfologické složky bude k dispozici do poloviny 
května 2007. 

V otázce vymezení přeshraničních vodních útvarů jsou rozhodující jednání 
v pracovních skupinách Komisí pro hraniční vody. Proto tato jednání nebyla dosud 
dokončena. 

V ČHMÚ je testován informační systém monitoringu Arrow. Součástí systému Arrow 
je i systém hodnocení, který již je hotov, ale pro jeho odzkoušení však zatím není dostatek 
dat. 

Metodiky k hodnocení stavu vod a vodních útvarů zpracované VÚV T.G.M. byly 
rozeslány neoficiálně a MŽP je neschválilo. Vypracování metodik pro určení dobrého stavu 
vod a pro hodnocení rizikovosti závisí na dořešení předchozích metodik.  

V březnu 2007 byla podána zpráva EK o zavedení monitorovacích programů. Poprvé 
byly výstupy předány pouze elektronicky a nebyla reportována textová verze Zprávy. Textová 
verze Zprávy 2007 bude vydána jako souhrnná zpráva pro odbornou veřejnost do poloviny 
června 2007.  

V rámci diskuze k tomuto bodu programu upozornili zástupci podniků Povodí, že mají 
uzavřeny smluvní vztahy se zpracovateli a neplnění úkolů a termíny z Metodického návodu 
pro rok 2006 mohou zapříčinit nesplnění schválených časových plánů a programů prací pro 
zpracování plánů oblastí povodí. Je proto nezbytně nutné dořešit metodiky a postupy 
z Metodického návodu na rok 2006, bez kterých není možné plány oblastí povodí 
zpracovávat. Je proto třeba rozhodnout, podle kterých dokumentů bude proces plánování dále 
pokračovat anebo rozhodnout o požadavku ústředních orgánů na změnu schválených 
časových plánů a harmonogramů prací. Zároveň zástupci správců povodí požádali, aby 
výsledek rozhodnutí byl zaslán statutárním zástupcům státních podniků Povodí. Dále bylo 
poukázáno na to, metodiky, které budou hotové v červnu 2007, nebude s ohledem na 
zmiňované časové plány již možné použít. K metodikám hodnocení, jež byly rozeslány VÚV 
T.G.M, proběhlo jednání za účasti zpracovatelů těchto metodik a podniky Povodí odeslaly své 
připomínky 13.4.2007 zpracovateli. 

Zástupce povodí Labe navrhl připravit do konce dubna 2007, na kterém by se dohodlo, 
zda a které metodiky budou dopracovány a schváleny za závazné. Ostatní materiály mohou 
být nezávazné a použité pro další etapy plánů oblastí povodí.  
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Zástupce MŽP nabídl svolat jednání k této problematice, kterého by se zúčastnil i 
náměstek ministra životního prostředí. Na toto jednání by MŽP připravilo přehled všech 
současných metodik a dokumentů . Na jednání by mělo být rozhodnuto o tom, jaké metodiky 
se použijí, případně dopracují. Problematiku metodik komplikuje i fakt, že tato otázka není 
dosud vyřešena ani na úrovni EU a lze očekává i v budoucnu doplňující požadavky EK na 
zpracování plánů oblastí povodí. S ohledem na konání Komise pro hraniční vody příští týden 
byl jako termín jednání navržen pátek 27.4.2007 od 8 hod na Ministerstvu životního prostředí 
s tím, že zástupce MŽP potvrdí konání tohoto jednání.  

Zástupkyně SOVAK požádal o poskytnutí zmiňovaných metodik hodnocení, protože 
příslušné požadavky mají přímou vazbu na činnosti podniků VaK. Návrh metodik bude 
rozeslán po jejich projednání v resortu MŽP.  

Na závěr zástupce Povodí Moravy informoval o dokončení návrhu metodiky pro 
zpracování kapitoly D. plánů oblastí povodí. Tato metodika byla zpracována VÚV T.G.M. 
v Brně a následně konzultována s podniky Povodí, text byl upraven předán MŽP a MZe. 

 

5. Informace o předběžných přehledech významných vh. problémů  

Byla podána krátká informace o předběžných přehledech významných problémů 
nakládání s vodami, které byly 1.4.2007 zveřejněny k připomínkám veřejnosti. Zástupce 
Povodí Labe zdůraznil termíny vyplývající ze schválených časových plánů a programů prací.  

 

6. Různé  

Zástupce MZe uvedl, že na Návrhové skupině byla diskutována otázka Metodického 
návodu na rok 2007. Vzhledem k tomu, že práce na plánech oblastí povodí se řídí 
schválenými časovými plány a programy prací, bylo dohodnuto tento Metodický návod 
nevydávat. Zástupce Povodí Moravy vyjádřil podporu rozhodnutí nevydávat Metodický 
návod na rok 2007. Dále požádal za všechny podniky Povodí o zpřístupnění informací 
z majetkové a provozní evidence a o informace od Státního fondu životního prostředí, které 
jsou nezbytné pro ekonomickou analýzu a pro zpracování plánů oblastí povodí. 

V rámci vypořádávání připomínek k Plánu hlavních povodí ČR bylo ze strany 
některých zástupců krajských úřadů namítnuto, že nejsou spolupředkladateli plánů oblastí 
povodí, protože neměli spoluúčast na výběru zpracovatelů. Zástupci s.p. Povodí v diskusi tuto 
námitku vyvrátili tím, že o do komisí pro výběr zhotovitelů byli jmenováni hejtmany a řediteli 
krajských úřadů zástupci státní správy i zastupitelé.  

Zástupce MZe informoval o požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu, aby 
zástupci jednotlivých svazů průmyslu se mohli účastnit jednání komisí pro plánování 
v oblastech povodí. MZe požádá MPO o předání kontaktních adres, které budou následně 
předány podnikům Povodí, aby mohla být dohodnuta forma zapojení do přípravy plánů 
oblastí povodí.  

Dále byl vyjádřen požadavek na jednotnost výstupů plánů oblastí povodí pro 
projednávání na úrovni krajů, zejména u krajů, jejichž území pokrývá několik oblastí povodí.  

Zástupkyně Povodí Ohře přítomné informovala o dopise týkajícím se otázky 
financování provozního monitoringu, jenž byl zaslán náměstku ministra životního prostředí 
RNDr. Pojerovi. Zástupce MŽP uvedl, že odpověď bude odeslána v co nekratším termínu.  

Zástupce AOPK ČR, informoval o pracích vycházejících z článku 12 Metodického 
návodu na rok 2006. V druhé polovině roku 2006 pracovníci regionálních pracovišť AOPK 
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ČR připravili, na podkladě zkušeností regionálních poradních sborů, návrhy revitalizačních 
opatření na vodních tocích v celé ČR vyjma území národních parků. Návrhy byly diskutovány 
s pověřenými pracovníky jednotlivých místně příslušných správců vodních toků a koncem 
roku postoupeny ve formě tabulek a zákresů v GIS na MŽP. V současné době návrhy opatření 
mají k dispozici i zpracovatelé plánů oblastí povodí. Podrobnost návrhů je v jednotlivých 
oblastech různá. V roce 2007 AOPK ČR předpokládá formální sjednocení doplňujících 
informací k jednotlivým opatřením a sjednocení podrobnosti návrhů se zaměřením na opatření 
v oblastech spadajících do registru chráněných území s důrazem na rizikové VÚ.  

 

7. Závěr  

Termín dalšího jednání KPOV byl předběžně stanoven na září 2007 s tím, že bude 
upřesněn dle potřeby. 

 

 

V Praze dne 25.4.2007  

Zapsal: MGr. Petra Heythumova,  Ing. Libor Ansorge  

 

Schválil: Ing. Miroslav Král, CSc. v. r. 


