
Z á z n a m  
 

z jednání Komise pro plánování v oblasti vod, 
konaného dne 2. března 2006 na Ministerstvu zemědělství 

 
 

Přítomni: 
 
dle presenční listiny 
 
Na jednání byly v souladu s pozvánkou projednány tyto body s následujícími informacemi 
a závěry:  
 
1. Příprava Plánu hlavních povodí České republiky 
Členům KPOV byl při presenci dán k dispozici aktuální harmonogram zpracování Plánu 
hlavních povodí ČR. 

Na úvod vystoupil zástupce odboru posuzování vlivu na životní prostředí a IPPC MŽP 
a seznámil přítomné s dosavadními aktivitami procesu SEA pro Plán hlavních povodí ČR. 
Veškeré záznamy o procesu posuzování koncepce Plán hlavních povodí ČR jsou k disposici 
v databázi informačního systému SEA pod kódem MZP023K.  

Zástupce MZe představil KPOV posuzovatele SEA, kterým je na základě výběrového řízení 
Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU, zastoupená Ing. Zdražilem. 

Zástupce MZe dále informoval o gesci za jednotlivé osy/pilíře Plánu hlavních povodí ČR 
a výběru zpracovatele pro sestavení návrhu Plánu hlavních povodí ČR z připravených 
podkladů, kterým je VRV, a.s. Zástupci krajských úřadů a krajů v KPOV byli požádáni 
o případné poskytnutí informací zástupcům zpracovatele (Ing. Plechatý, Ing. Smrčka). 
Grafickou úpravu návrhu Plánu včetně mapových příloh provede VÚV TGM. 

Návrh Plánu hlavních povodí ČR bude sestaven do 31.3.2006. V termínu do 4.4.2006 bude 
rozeslán spolupořizovatelům (tj. MŽP, MD, MO, MZ, MMR, MV, 14 KÚ) k připomínkám. 
Termín pro připomínky bude stanoven do 14.4.2006 a 20.4.2006 od 10:00 proběhne 
na Ministerstvu zemědělství v místnosti č. 400 projednání připomínek. 

Po projednání se spolupořizovateli bude návrh upraven a představen na příštím jednání KPOV 
(18.5.2006) a následně zveřejněn na Portálu veřejné správy k připomínkám veřejnosti. 
Po připomínkách veřejnosti bude předán posuzovateli SEA, a po zapracování stanovisek 
posuzovatele poté předložen příslušnému úřadu (MŽP). A to vše tak, aby návrh Plánu 
hlavních povodí byl předložen po meziresortním projednání do konce listopadu 2006 vládě 
ČR ke schválení. 

Zástupce MZe dále seznámil přítomné o výsledku jednání expertního týmu k aktualizaci 
seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod – do návrhu Plán hlavních povodí 
ČR bude zahrnut seznam 203 nádrží k hájení a 254 nádrží k evidování. Pro způsob hájení 
bude navržen institut „územní rezervy“ podle návrhu nového stavebního zákona. Vazbu na 
seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod obsahuje i Politika územního 
rozvoje (PÚR) zpracovávaná MMR – ta zatím obsahuje původní seznam lokalit podle SVP; 
po přijetí Plánu hlavních povodí ČR dojde k jeho aktualizaci.  

Presentace s více podrobnostmi k tomuto bodu je přístupná na stránkách Ministerstva 
zemědělství v sekci věnované plánování v oblasti vod/Komise pro plánování v oblasti 
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vod/Materiály pro jednání KPOV a NS v článku presentace přednesené na jednání KPOV dne 
2. března 2006 (v presentaci je navíc uveden i harmonogram jednání KPOV pro rok 2006).  

 

2. Návrh vyhlášky o „monitoringu“ a metodický návod pro programy monitoringu 
Zástupce MŽP informoval přítomné o aktuálním stavu návrhu vyhlášky o „monitoringu“ 
podle § 21 odst. 3 vodního zákona. Její návrh byl předložen MZe a správcům povodí. MŽP 
stanovilo harmonogram projednání vyhlášky s cílem předložit v červnu 2006 vyhlášku 
do meziresortního připomínkového řízení. 

Zároveň byla podána informace o přípravě metodického návodu k této problematice a jeho 
předložení příslušným institucím k připomínkám. Metodický návod překlene období před 
účinností vyhlášky. Společné vyhodnocení připomínek proběhne 9.3.2006 na Ministerstvu 
životního prostředí. 

 

3. Metodický návod pro plánování v oblasti vod v roce 2006 
Tento metodický návod má návaznost na předchozí pokyn k  monitoringu. Je potřeba, aby oba 
tyto návody byly vzájemně harmonizovány. Zástupce MZe informoval přítomné o obsahu 
tohoto návodu. Ten by měl řešit pokračující charakterizaci vodních útvarů, práce 
na vymezování silně ovlivněných vodních útvarů, přípravu metodiky pro návrh opatření 
a jejich hodnocení, zapojení zainteresovaných stran, problematiku posuzování vlivu plánů 
oblastí povodí na životní prostředí. Oproti návrhu struktury presentovaném na minulém 
jednání KPOV byly v rámci připomínek uplatněny požadavky na rozšíření metodického 
návodu o aktualizaci registru chráněných území a aktualizaci Manuálu pro plánování 
v povodích ČR. 

 

4. Začlenění chráněných území procesu plánování v oblasti vod 
Zástupce VÚV přednesl presentaci o problematice chráněných území ve vazbě k Rámcové 
směrnici vodní politiky EU. 

Presentace (RNDr. Prchalová) s více podrobnostmi k tomuto bodu je přístupná na stránkách 
Ministerstva zemědělství v sekci věnované plánování v oblasti vod/Komise pro plánování 
v oblasti vod/Materiály pro jednání KPOV a NS v článku presentace přednesené na jednání 
KPOV dne 2. března 2006 

 

5. Různé 

5.1. Metodický pokyn pro zveřejňování informací o plánování v oblasti vod na Portálu veřejné 
správy 

Přítomným členům Komise byl u presence k dispozici metodický pokyn Ministerstva 
zemědělství pro zveřejňování informací o plánování v oblasti vod na Portálu veřejné správy. 
Tento metodický pokyn je zveřejněn i na stránkách Ministerstva zemědělství v sekci 
věnované plánování v oblasti vod/Právní předpisy a závazné dokumenty v článku Závazné 
dokumenty. 

5.2. Zveřejnění informací o plánování na Portále veřejné správy 

Na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci povinně zveřejňované informace 
a na stránkách Ministerstva zemědělství v sekci plánování v oblasti vod/Informace 
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zveřejňované podle vyhlášky č. 142/2005 Sb. v článku Časový plán a program prací pro 
zpracování plánů oblastí povodí jsou od 1.1.2006 k připomínkám veřejnosti zveřejněny 
Časové plány a programy prací pro zpracování jednotlivých plánů oblastí povodí. 

5.3. Informace o personálních změnách na Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního 
prostředí 
Byla podána informace o odvolání náměstků ministra zemědělství za komoditní sekci (Ing. 
Růžička) a sekci lesního a vodního hospodářství (Ing. Mach). Řízením sekce lesního 
a vodního hospodářství byl pověřen vrchní ředitel úseku vodního hospodářství, RNDr. Pavel 
Punčochář, CSc. Řízením komoditní sekce byl pověřen vrchní ředitel úseku zemědělských 
komodit Ing. Stanislav Kozák. 

Na Ministerstvu životního prostředí byl do funkce zástupce ředitele odboru ochrany vod 
a vedoucího oddělení vodní politiky jmenován Ing. Mgr. Michal Pravec.  

5.4 . Informace o legislativních změnách 

Zástupci MZE, MŽP a MZ podali informace o: 

− aktuálním stavu projednávání návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 71/2003 Sb.  

− zahájení přípravy vyhlášky dle § 20 odst. 1 vodního zákona, o zápisu vodních děl do 
katastru nemovitostí. 

− vydání vyhlášky č. 39/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 241/2002 Sb. 

− přípravě novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb. uložené usnesením vlády k „auditu 
ekologické legislativy“. Veškeré informace jsou k dispozici na internetové stránce odboru 
ochrany vod MŽP www.ochranavod.cz. 

− novele vyhlášky č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke 
koupání osob, byla předložena do Legislativní rady vlády – v této novele dochází ke 
zvýšení počtu koupacích vod. 

− očekávaném znění novely směrnice EU o koupacích vodách, která zpřísní hodnoty 
ukazatelů pro koupací vody 

− o pracích na návrhu směrnice EU o vyhodnocování povodní a o protipovodňových 
opatřeních 

5.5. Projekt DSS Elbe 

Zástupce MZe informoval o projektu DSS Elbe, v rámci kterého se v Německu vytváří nástroj 
pro podporu rozhodování zaměřený na problematiku Rámcové směrnice vodní politiky. Dne 
24.2.2006 proběhlo na Ministerstvu zemědělství představení tohoto systému odborným 
institucím v ČR autory systému z Německa a Nizozemí. 

 

 

V Praze dne 6. 3. 2005 

 

Zapsal: Ing. Petr Charvát, Ing. Libor Ansorge  

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


