
Z á z n a m  
 

z jednání Komise pro plánování v oblasti vod, 
konaného dne 19. října 2006 na Ministerstvu zemědělství 

 
 

Přítomni:  
 

dle presenční listiny  
 
Na jednání byly v souladu s programem projednány tyto body s následujícími informacemi 
a závěry:  
 
 
1. Úvod 

Zástupce MZe přivítal přítomné členy KPOV a seznámil je se závěry jednání Návrhové 
skupiny KPOV, které proběhlo 5.října 2006.  

 

2. Stav přípravy Plánu hlavních povodí ČR (průběh posuzování SEA)  
Zástupce MZe informoval o procesu přípravy Plánu hlavních povodí ČR. Seznámil 

přítomné s průběhem veřejného projednání podle zákona č. 100/2001 Sb., které proběhlo 
9. 10. 2006 v aule ČZU. Zápis z tohoto projednání je k dispozici na internetových stránkách 
IS SEA MŽP a internetových stránkách MZe. Prezentace promítnutá při projednání bude také 
zveřejněna na internetových stránkách MZe. Termín veřejného vypořádání připomínek bude 
oznámen na internetových stránkách MZe. Posuzovatel podle zákona č. 100/2001 Sb. podal 
krátkou informaci o průběhu zpracování vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví, které je dostupné na internetových stránkách MZe, ČZU a SEA. Zástupce 
MZe dále informoval o způsobu územního hájení výhledových akumulací, které jsou součástí 
Plánu hlavních povodí ČR.  

 

3. Programy monitoringu a vyhláška o „monitoringu“  
Zástupce MŽP sdělil, že uvedenou vyhlášku o „monitoringu“ včetně příloh nelze 

v současné době z hlediska legislativních potíží s naplněním zmocnění ve vodním zákoně 
přijmout. Jedinou alternativou je vydání metodického pokynu totožného s vyhláškou dle § 21 
odst. 4 vodního zákona.  

Vymezení vodních útvarů, které mělo být součástí jmenované vyhlášky, vyjde buď 
v metodickém pokynu nebo v samostatné vyhlášce. Vzhledem k tomu, že vymezení vodních 
útvarů je důležité pro praxi vodoprávních úřadů a výhledově i přijímání programů opatření, 
zástupci krajů se přiklánějí k variantě vyhlášky.  

Programů monitoringu se týkaly dotazy na chybějící metodiku pro monitoring 
hydromorfologické složky ekologického stavu a dále chybějící situační a rámcový program 
monitoringu. Zástupce MŽP odpověděl, že chybějící programy monitoringu už byly předány 
MŽP a budou co nejdříve rozeslány.  
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4. Zprávy o plnění úkolů podle čl. 1, 5, 6 a 7 Metodického návodu 2006  
Zástupci jednotlivých podniků povodí přednesli jednotlivé zprávy o plnění úkolů podle 

čl. 1 – Charakterizace oblastí povodí, čl. 5 – Zapojení zainteresovaných stran, čl. 6 – Časový 
plán a program prací pro zpracování plánu oblasti povodí a čl. 7 – Sestavení přehledu 
významných problémů nakládání s vodami. Dostupné prezentace budou vystaveny na 
internetových stránkách MZe.  

 

5. Různé  
Členové komise diskutovali způsob zveřejnění a informování veřejnosti při jednotlivých 

schvalovaných etapách zpracování plánů oblasti povodí. Způsob postupu při dalších etapách 
bude třeba dohodnout v Asociaci krajů.  

Zástupci státních podniků Povodí se shodli na použití společného loga, které bude 
používáno pro plány oblastí povodí.  

Zástupce státního podniku Povodí Vltavy sdělil, že pro zpracování plánů oblastí povodí 
je potřeba mít podkladové materiály včas a není tedy možné např. čekat na metodiku 
hodnocení rizikovosti až do plánovaného jednání KPOV v lednu 2007. S tím souhlasil 
i zástupce státního podniku Povodí Labe a vznesl požadavek na informování o plnění úkolů 
MŽP vyplývajících z Metodického návodu.  

Také byla diskutována otázka rozsahu říční sítě, která bude zohledněna při pracích 
v plánech oblastí povodí.  

Zástupce státního podniku Povodí Vltavy upozornil na to, že není možné, aby se 
metodiky neustále měnily, a že by mělo být jasně dáno, které metodiky, příp. jejich verze, 
jsou závazné, např. s odvoláním na příslušný § zákona č. 254/2001 Sb.  

 

 

 
 

 

V Praze dne 25. 10. 2006 
 

Zapsal: Mgr. Petra Heythumová  

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


