
Z á z n a m  
 
 

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

 
 
 

Přítomni: 
 

členové Návrhové skupiny:  
p.t. Ansorge (MZe), Král (MZe), Reidinger (MŽP – za Hodovského), Sovjáková (MŽP – za 
Pravce), Jirásek (Povodí Labe), Krátký (Povodí Vltavy), Tůma (Povodí Moravy), Polenka (VÚV), 
Hubáčková (Jihomoravský kraj) 
 
omluveni: 
Ing. Sokol (MZe), RNDr. Hodovský (MŽP), Ing. Pravec (MŽP), 
 

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

1. Plán hlavních povodí České republiky  

Zástupce MZe informoval o aktuálním stavu projednávání Plánu hlavních povodí 
a o shromážděných připomínkách v rámci meziresortního připomínkového řízení. 

Na základě úkolů PHP se předpokládá tzv. velká novela vodního zákona s termínem 
předložení vládě červen 2008 tj. materiál musí být připraven již v termínu únor – březen 2008. 

Mnoho připomínek ze strany krajů i ústředních orgánů bylo směřováno k problematice Lokalit 
vhodných pro umělou akumulaci povrchových vod. Na základě dohody ministrů zemědělství 
a životního prostředí v závěru loňského roku byl z PHP vypuštěn seznam těchto lokalit 
a problematika bude řešena legislativní cestou. MZe proto připravilo v rámci právě projednávané 
novely Vodního zákona k usnadnění realizace protipovodňových opatření návrh na vložení nového 
§ 28a, který tuto problematiku do vodního zákona zavádí a zároveň zmocňuje k vydání příslušného 
seznamu formou nařízení vlády nejpozději do přijetí plánů oblastí povodí. 

V rámci vypořádání zásadních připomínek k návrhu PHP bylo ze strany krajských úřadů 
poukázáno na to, že se necítí být spolupořizovateli plánů oblastí povodí z důvodů omezené 
možnosti se podílet na rozhodování o jejich zpracování. Zástupci povodí zúčastnění na jednání NS 
KPOV sdělili, že krajské úřady a krajské samosprávy jsou zapojeny do rozhodování v co nejširší 
míře a požádali o otevření tohoto bodu na jednání KPOV. 

Na KPOV 19.4.2007 bude Ministerstvem zemědělství připravena prezentace těchto informací. 

 

2. Novela nařízení vlády č. 61 

Bylo informováno o tom, že novela nařízení vlády byla předložena Ministerstvem životního 
prostředí do vlády bez vypořádání zásadních připomínek ze strany MZe. Rozpor zůstává v otázce 
emisních limitů pro ČOV do 500 EO, kdy MŽP v návrhu vlády uvádí konkrétní závazné limity, 
zatímco MZe požaduje, aby tyto limity nebyly součástí nařízení vlády, ale byly vydány 
metodickým pokynem, což umožní zohlednit lokální podmínky území a recipientu při stanovování 
konkrétních limitů do povolení k vypouštění odpadních vod. MŽP argumentuje tím, že konkrétní 
„čísla“ požadovaly právě vodoprávní úřady aby měly z čeho vycházet při povolovací činnosti. 
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3. Hodnocení prací v roce 2006 

Zástupce MZe informoval o tom, že na Odbor ochrany vod MŽP byl v březnu odeslán dopis 
s žádostí o informaci o stavu dosud nedokončených úkolů z metodického návodu na rok 2006. Na 
tento dopis nebylo dosud ze strany MŽP reagováno. 

Zástupce MŽP přednesl informaci o plnění některých aktuálních úkolů metodického 
charakteru. Některé výstupy, které měly být dokončeny již v loňském roce budou k dispozici ke 
konci dubna, některé výstupy však dosud nejsou připraveny. 

Zástupci správců povodí upozornili na to, že není možné neustále odkládat rozhodnutí 
o závazných metodikách a parametrech, protože příprava plánů oblastí povodí a příslušných 
programů opatření se blíží již do fáze konkrétních návrhů. Proto bude potřeba na KPOV 19.4.2007 
rozhodnout o závazných podkladech pro plánování. 

Na KPOV 19.4.2007 přednesou zástupci MZe a MŽP odpočet plnění úkolů v působnosti jejich 
resortu. 

 

4. Metodický návod na rok 2007 

MZe připravilo věcný záměr MN na rok 2007 a rozeslalo jej k připomínkám. Byla podána 
souhrnná informace o došlých podnětech k tomuto věcnému záměru. Ze strany správců povodí 
byla vznesena námitka, že práce na POP se řídí schválenými časovými harmonogramy a z tohoto 
pohledu není třeba MN na rok 2007 vydávat. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly splněny ze strany 
resortu životního prostředí některé úkoly z roku 2006, jejichž neplnění značně komplikuje přípravu 
samotných plánů oblastí povodí, bylo by vhodné v metodickém návodu na rok 2007 jasně stanovit, 
jaké metodiky, postupy a ukazatele jsou tedy závazné. Takový metodický návod je však třeba 
vydat urychleně, nejlépe jej připravit tak, aby projednán na KPOV 19.4.2007 

 

5. Zajištění programů monitoringu v roce 2007 

Programy monitoringu byly podmíněně schváleny s tím, že po definitivním schválení 
Rámcového programu monitoringu, upraví předkladatelé ostatních programů monitoringu tyto 
programy a předloží je k definitivnímu schválení. MŽP v současné době čeká na potvrzení MZe, 
zda jsou již v návrhu Rámcového programu monitoringu zohledněny připomínky MZe a může jej 
tedy schválit. 

Zároveň byla podána informace, že se na MŽP dále jedná, aby bylo možno finančně zajistit 
jednotlivé programy monitoringu v plném rozsahu. O současném stavu bude podána informace na 
KPOV 19.4.2007 

 

6. Informace o předběžných VH problémech  

Jednotlivý správci povodí zveřejnili k 1.4.2007 předběžný návrh významných VH problémů 
k připomínkám veřejnosti. MZe připraví na KPOV krátkou presentaci o přístupu k této 
problematice a srovnání zveřejněných přehledů. Zároveň bylo konstatováno, že bude vhodné 
připravit v polovině roku koordinační schůzku k této problematice za účelem sjednocení přehledů 
VH problémů. 

Byla podána informace o tom, že Povodí Labe chystá pro kraje v jejichž území působnosti se 
oblast povodí Horního a středního Labe nachází informační semináře. Bylo dohodnuto, že 
Ing. Hubáčková dohodne možnost vystoupení zástupců povodí na jednání Asociace krajů ve dnech 
31.5. až 1.6. 
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7. Různé  

• MPO požádalo, aby se zástupci svazů průmyslu mohli podílet na přípravě plánů oblastí 
povodí. Jejich zapojení do přípravy budou řešit jednotlivý zpracovatelé plánů oblastí 
povodí individuálně. MPO bude požádáno o kontakty. 

• Zástupci správců povodí vznesli požadavek na MZe, zda by bylo možno zajistit 
vybrané údaje z majetkové a provozní evidence provozovatelů VaK. Bylo dohodnuto, 
že připraví a co nejdříve předají na MZe konkrétní požadavky. 

• Byla diskutována příprava metodiky ke zpracování kapitoly D. POP, kterou připravilo 
brněnské pracoviště VÚV TGM. Správci povodí připravili společný upravený návrh na 
základě materiálu VÚV TGM s ohledem na možnosti realizace v prvním kole 
plánování. Dr. Ing. Tůma připraví informaci k této problematice na KPOV 19.4.2007. 
Zároveň byla diskutována možnost získání potřebných dat a informací jednak od 
VÚMOP a dále od ČHMÚ. 

• Z důvodů odchodu do důchodu ukončil svoji činnost v NS KPOV Ing. Polenka z VÚV 
TGM. MŽP zváží jeho náhradu do NS. Předseda NS KPOV i ostatní členové NS 
popřáli Ing. Polenkovi vše nejlepší a poděkovali mu za jeho dlouholetou činnost ve 
vodním hospodářství. 

 
 
V Praze dne 16.4.2007 
 
 
Zaznamenal: Ing. Libor Ansorge 
 
 
 

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


