
Z á z n a m  
 

z jednání Komise pro plánování v oblasti vod, 
konaného dne 18. května 2006 na Ministerstvu zemědělství 

 
 

Přítomni: 
 

dle presenční listiny 
 
Na jednání byly projednány tyto body s následujícími informacemi a závěry:  
 
1. Plán hlavních povodí České republiky 
Členům KPOV byl při presenci dán k dispozici aktuální návrh Plánu hlavních povodí České 
republiky po úpravách dle připomínek z jednání 20.4. a 10.5.2006. Dále byly přijaty 
připomínky přímo na jednání a po zvážení souvislostí byly  zapracovány do materiálu, který 
bude zveřejněn. 

Oznámení o zveřejnění PHP ČR k připomínkám veřejnosti bude zveřejněno 19. 5. 2006 
v Hospodářských novinách, MF Dnes, Lidových novinách, na Portálu veřejné správy a na 
úřední desce MZe. Návrh PHP ČR se zveřejňuje k připomínkám veřejnosti formou vystavení 
k veřejnému nahlédnutí zároveň v listinné podobě u MZe a MŽP a v elektronické podobě na 
Portálu veřejné správy a na internetových stránkách MZe. Připomínky k návrhu Plánu 
hlavních povodí České republiky lze podávat ve lhůtě 15 dnů po uplynutí lhůty zveřejnění tj. 
od 19. 5. 2006 do 3. 7. 2006, v písemné podobě, nebo elektronicky na adresu phpcr@mze.cz. 
Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo 
elektronickou značkou podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 
některých dalších zákonů. 

Zástupce MZe prezentoval členům KPOV logo a grafickou podobu Plánu hlavních povodí 
České republiky. 

 

2. Vyhláška o „monitoringu“ 
Zástupce MŽP informoval o aktuálním stavu návrhu vyhlášky podle § 21 odst. 3 vodního 
zákona. Pravděpodobně do konce měsíce dojde k závěrečnému pracovnímu projednání 
vypořádání společně s odbornými subjekty.  

Zástupci správců povodí upozornili, že dosud nebyly projednávány připomínky k přílohám 
této vyhlášky. 

 

3. Novelizace nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a plánování v oblasti vod 
Zástupce MŽP informoval o průběhu novelizace nařízení vlády č. 61/2003. Termín používání 
kombinovaného způsobu výpočtu limitů se z důvodů vazby na proces plánování přesouvá 
na 1. 1. 2010 a dosáhnutí dobrého stavu vod se posouvá do roku 2015. 

Společně s nařízením vlády vydá MŽP metodický pokyn, kde uvede popis nejlepších 
používaných technologií a výklad kombinovaného přístupu. MŽP také připravuje školení 
příslušných pracovníků.  
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V rámci doprovodného programu 12. mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody – 
Kanalizace 2006 proběhne v Brně dne 24. 5. 2006 workshop zaměřený na novelu NV 61/2003 
Sb. 

Byla diskutována otázka metodického pokynu vodoprávním úřadům, aby nová povolení 
k vypouštění odpadních vod podle ustanovení čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. byla 
vydávána pouze do roku 2010, jelikož plány oblastí povodí mohou stanovit nové podmínky 
pro nakládání s vodami. 

V rámci diskuse členové KPOV požádali MŽP o zjištění aktuálního stavu ve věci stanovení 
limitů pro prioritní látky; zda je bude stanovovat EK, nebo jejich zpracování zajistí MŽP. 

 

4. Metodický návod 2006 
Zástupce MZe informoval o přijetí Metodického návodu 2006, který byl schválen 14. 3. 2006 
a je vystaven na internetových stránkách MZe. Byl dohodnut posun termínů v čl. 1 v bodě 6 
příprava podkladů pro naplnění informačního systému WISE na 31. 7. 2006 pro doplnění 
údajů od správců povodí a na 31. 8. 2006 pro zapracování údajů od správců povodí VÚV 
TGM. K problematice čl. 12 řešení revitalizačních opatření na vodních tocích MŽP svolá 
jednání příslušných vedoucích a odborných pracovníků. MŽP rozešle CD s výstupy resortu 
životního prostředí s termíny do 30. 4. 2004 MZe a v kopii na příslušné odborné ředitele 
organizací resortu zemědělství. Harmonogram úkolů vyplývající z Metodického návodu 2006 
bude také zveřejněn na internetových stránkách MZe. 

 

5. Různé 
Zástupce VÚV TGM informoval o společném workshopu pracovních skupin EK pro 
plánování a reporting, který se uskutečnil 8. a 9. 5. 2006 v Bonnu a účastnil se ho Ing. Vyskoč 
z VÚV TGM. Z workshopu vyplynulo, že EK nebude připravovat samostatný guidance 
pro reporting, tzn. že nebude harmonizována struktura ani formát a podrobnosti. Do poloviny 
roku 2007 připraví EK benchmarky (dotazníky), podle kterých bude hodnotit, zda plány 
povodí splňují požadavky Rámcové směrnice. Plány mezinárodních oblastí povodí budou 
chápány jako doplňky k národním plánům povodí. 

Ze strany zástupců s.p. Povodí byl vznesen požadavek na ujasnění situace v případě metodiky 
hydromorfologického hodnocení povrchových vod. MŽP doporučuje tzv. Šindlerovu 
metodiku, kterou je nutno zapracovat do Manuálu pro plánování (koliduje s HMWB) a její 
následné připomínkování. MŽP připravuje zveřejnění této metodiky ve Věstníku MŽP. 

Další jednání Komise pro plánování v oblasti vod je plánována na 19. 10. 2006, jednání 
Návrhové skupiny proběhne 5. 10. 2006. V případě potřeby při přípravě Plánu hlavních 
povodí ČR bude jednání KPOV svoláno operativně. 

 

 

 

V Praze dne 19. 5. 2006 
 

Zapsal: Ing. Pavel Stehlík, Ing. Libor Ansorge  

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


