
Záznam z jednání PV KPOV dne 23. 7. 2014 

MŽP, zasedací místnost č. 432 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program jednání 

1. Úvod 

2. Projednání a proces schválení PDP 

3. Porovnání hodnocení stavu vodních útvarů v 1. a 2. cyklu  

4. Různé 

 

1. Úvod 

Ing. Nistler (ředitel OOV, MŽP) zahájil jednání PV KPOV. Byl odsouhlasen program jednání. 

 

2. Projednání a proces schválení PDP 

Ing. Král uvedl, že problematika schvalování PDP byla jedním z hlavních bodů jednání KPOV 26. 6. 

2014 a dále uvedl, že byla prodloužena lhůta pro schválení PDP kraji a další změny v harmonogramu 

nebyly provedeny. Tato lhůta byla na základě další diskuze prodloužena po schválení PV KPOV o další 

tři měsíce tj. do 10. 6. 2016, viz aktualizovaný harmonogram níže. 

Návrh úpravy harmonogramu zpracování, projednávání a schválení NPP, PZPR a PDP 

Dokončení návrhů PDP jednotlivými správci povodí do 31. 8. 2014 

Dokončení návrhů NPP podle SOD se zpracovatelem (Sdružení 

VRV, a.s., a DHI, a.s.) a návrhů PZPR pro zveřejnění 
do 10. 12. 2014 

Zveřejnění návrhů NPP a PDP k připomínkám uživatelům vody a 

veřejnosti (podle § 25 VZ, pro SEA, pro návrh OOP) 
od 22. 12 .2014 do 22.6.2015 

Vypořádání připomínek a úprava návrhů NPP a PDP do 31. 7. 2015 

Zpracování SEA pro NPP a PDP a PpZPR vč. projednání a vydání 

stanoviska SEA 
do 31. 10. 2015 

Projednání NPP a PpZPRve VPŘ MZe a MŽP a v MPŘ a předložení 

vládě ke schválení  
do 10. 12. 2015 

Schválení PDP kraji do 10. 6. 2016 

 



Ing Beneš uvedl, že na začátku července po komunikaci s Ing. Zdražilem obdržel návrh dílčí 

spolupráce při hodnocení návrhů jednotlivých opatření v PDP v rámci hodnocení SEA, o kterém bude 

dále jednat po 4. 8. 2014. Znění tohoto návrhu je následující: 

Specifikace prací pro zahrnutí hodnocení dopadů Plánů dílčích povodí na 

životní prostředí do SEA NPP. 

Navrhuji následující text zakázky: 

Zhotovitel provede hodnocení dopadů Plánů dílčích povodí na životní 

prostředí na úrovni  

 formulovaných cílů přijatých podle § 12 pro povrchové vody, 

podzemní vody a chráněné oblasti 

 a návrhu opatření, formulovaných dle požadované struktury v 

příloze č. 3 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech 

pro zvládání povodňových rizik, v platném znění. 

Součástí posouzení vlivů je návrh preventivních, minimalizačních a 

kompenzačních opatření zjištěných možných nepříznivých vlivů na životní 

prostředí. 

 

Termín dokončení: 

Vychází z termínu předložení SEA NPP, tj. k 1. 8. 2015. Ucelené návrhy 

cílů a opatření budou v připomínkované verzi v návrhu NPP a PDP k 

dispozici posuzovateli 28. 2. 2015. 

 

Cena za hodnocení návrhu jednoho Plánu dílčího povodí na životní 

prostředí je 80.000,- Kč bez DPH. 

Konečné znění bude předneseno na dalším jednání PV KPOV. V rámci zakázky bude provedeno 

posouzení všech opatření obsažených v PDP, která budou podkladem pro souhrn opatření obsažený 

v NPP. Ing. Král uvedl, že je třeba s ohledem na proces schvalování PDP, název zakázky definovat tak, 

aby z něj bylo patrné, že se posuzují všechna navrhovaná opatření v PDP i jejich souhrn v NPP. 

Ing. Reidinger informoval o procesu přípravy PpZPR, kde byly správci povodí dodány koncem června 

návrhy opatření a ty se aktuálně zpracovávají. Ing. Král požádal o zaslání těchto podkladů MZe. 

Dále bylo diskutováno předložení návrhů PDP krajům a krajským úřadům. Správci povodí tak mají 

učinit v rámci Komisí pro plánování v oblasti vod pro jednotlivá dílčí povodí, stejně jako je předloží do 

konce srpna 2014 MŽP a MZe. Dále bylo odsouhlaseno předložení MZe, MŽP a správců povodí 

informaci o procesu přípravy plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik na zasedání Komisi 

pro životní prostředí Asociace krajů České republiky, kde budou diskutována všechna potřebná 

témata. Toto jednání bude zorganizováno Ing. Monikou Zeman a předpokládá se jeho konání ve 

spolupráci s Povodím Labe s. p. v Hradci Králové. Kraje budou seznámeny s PDP před jejich 



zveřejněním k připomínkám veřejnosti a dále budou mít možnost uplatnit připomínky v navazujícím 

půlročním období. Konkrétní body jednání budou: 

 Proces schvalování 

 Způsoby financování 

 Zodpovědnost za realizaci opatření 

 Závaznost PDP 

 Kontrola plnění/provádění opatření z PDP/NPP 

 Problematika schvalování NPP před PDP (souhrnu opatření před návrhem konkrétních 

opatření) – jednoznačné objasnění 

Tyto body je možné doplnit a před samotným jednáním se dne 2. 9. 2014 uskuteční další PV KPOV, 

kde budou sjednoceny přístupy k těmto projednávaným bodům. Příprava presentace bude probíhat 

v průběhu srpna 2014 prostřednictvím e-mailové komunikace podle domluvy MZe a MŽP dne 4. 8. 

2014. 

Ing. Hála vznesl dotaz ke způsobu zapracování připomínek po předložení plánů veřejnosti, na které je 

vyhrazen pouze 1 měsíc. Bylo stanoveno, že pro zapracování připomínek bude probíhat intenzivní 

spolupráce a časový harmonogram bude dodržen. Dále RNDr. Prchalová uvedla, že obdobná 

intenzivní spolupráce bude nutná již na podzim 2014, kdy bude třeba významně sjednotit jednotlivé 

PDP a NPP. 

 

3. Porovnání hodnocení stavu vodních útvarů v 1. a 2. cyklu  

Ing. Nistler uvedl, že problematika je v kompetenci VRV a.s., ale je třeba vyřešit financování. 

Porovnání je ze strany VÚV možné provést. Jako možné postupy byly stanoveny následující: 

 MŽP získá prostředky na financování a zadá VÚV, bude známo do poloviny srpna 2014 a o 

výsledku bude podána informace na další PV KPOV 

 Správci povodí zadají zakázku VÚV 

Mgr. Ing. Tejkalová uvedla, že tato problematika je úzce spojena s návrhy opatření a reportingem, což 

z časového hlediska bude možné vyřešit. Provedení porovnání je možné provést jen u chemického 

stavu a to cca u 70 % vodních útvarů, které mají odpovídající reprezentativní profily. Ekologický stav 

vzhledem k tomu, že byl v rámci 1 plánů hodnocen pro biologické složky expertně a fyzikálně-

chemické ukazatele byly vázány na jinou typologii, porovnatelný není. Návrhy opatření mají vycházet 

z výsledků hodnocení platného pro 2. plány povodí.  

Ing. Král vznesl dotaz ke správcům povodí, zda v PDP bude slovní souhrnné hodnocení stavu mezi 1. a 

2. cyklem? Mgr. Ferbar uvedl, že toto je částečně obsaženo v kapitole Úvod, v části 2. Aktualizace 

plánů povodí. RNDr. Prchalová uvedla, že porovnání stavu není pouze o dosažených hodnotách 

jednotlivých parametrů, ale dále o problematice zamezení zhoršení stavu, ke kterému nesmí dojít. 

Mohlo by se tak stát, že pokud toto porovnání neprovede ČR sama, provede ho EU a to by mohlo 

způsobit významné problémy. Je nutné nejdříve definovat, co a jakým způsobem lze porovnávat.  



Ing. Beneš upozornil, že zhoršení stavu je nutné hodnotit v delším časovém kroku a stanovit víceleté 

trendy, protože výsledky hodnotících parametrů jsou silně závislé na průběhu hydrologických 

podmínek v jednotlivých letech. Tato problematika byla uzavřena s tím, že nejprve je nutné znát 

finanční limity a na základě toho stanovit, jaký rozsah může analýza porovnání cyklů obsahovat. 

Teprve následně je možné vyhodnotit, zda taková analýza bude mít dostatečný přínos. Na dalším PV 

KPOV bude zřejmé, jaké finanční prostředky jsou dostupné, a bude rozhodnuto o rozsahu analýzy.  

Ing. Hála uvedl, že VRV požaduje porovnání na staré vrstvě VÚ. Toto bylo RNDr. Prchalovou označeno 

za nevhodné z důvodu potřeby těchto dat pro reporting, který musí být na nové vrstvě VÚ.  

Otázkou však zůstává náročnost a složitost tohoto srovnání a případné vypovídací hodnoty tohoto 

srovnání. Další možností je zpracování fundovaného zdůvodnění, proč srovnání nebylo možné 

provést, resp. srovnat vynaložené prostředky na zpracování porovnání ve vztahu k vypovídací 

hodnotě výsledku porovnání. 

 

3. Různé 

 

a) Výjimky 

Dne 22. 7. 2014 byl VÚV pořádán workshop k projektu vědy a výzkumu na aplikaci výjimek: TD020352 

„Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů k projektu 

aplikace výjimek. Projekt je zaměřen na aplikaci výjimky z důvodu nepřiměřených nákladů. 

Ekonomická analýza je řešena na národní úrovni, a tedy aplikace této výjimky bude provedena 

zpracovateli NPP.  

Ing. Král uvedl, že řešení výjimek je  úkolem NPP. VRV a.s. je bude v úzké spolupráci s MZe, MŽP a 

správci povodí řešit v průběhu podzimu 2014. V rámci zpracování budou prováděny kontrolní dny, na 

jejichž základě bude popsána metodika výjimek (pro reporting).  

Ing. Hála uvedl, že VRV zpracuje výjimku pro nepřiměřené náklady ve 3. cyklu, ostatní typy výjimek, 

mimo prodloužení lhůt, však aplikovat nebude, protože nemá podklady.  

Mgr. Vojtěchovská Šrámková uvedla, že vzhledem k požadavkům reportingu je tento přístup 

nevhodný, protože v Guidance dokumentu se požaduje stanovit přesné hodnoty procentuálního 

odstranění daných vlivů, jakých bude dosaženo do roku 2021 a následně do roku 2027 musí být 

všechny vlivy eliminovány. Prodlužováním lhůt v případech, kdy víme, že ani do roku 2027 nebude 

možné toho dosáhnout, je nevhodné. Vhodnější je využít možnost stanovení nižších cílů.  

Ing Beneš uvedl, že z tohoto pohledu je jasné, že na menších tocích s velkými aglomeracemi, dobrého 

stavu dosaženo nebude a jsou tedy přímými adepty na nižší cíle. Ing Reidinger apeloval na 

sjednocené centrálního řešení výjimek.  

Ing. Hála uvedl, že výjimka má být aplikována na konkrétní ukazatel, což není zadáním zakázky VRV 

a.s.. Zpracovatel NPP má k dispozici pouze opatření, na která by měl aplikovat výjimky. RNDr. 

Prchalová apelovala na správný přístup k aplikaci výjimek, který má vycházet z výběru opatření, 



následuje hodnocení, zda dané opatření povede k dosažení cílů a zda tomu tak bude ve stanoveném 

čase. Neměly by se zaměňovat/směšovat typy výjimek (v podstatě dva: 1. Prodloužení termínu 

k dosažení dobrého stavu; 2. Stanovení nižších cílů) a jejich odůvodnění. Posledním krokem je 

odůvodnění výjimky. K této problematice bylo stanoveno následující řešení: 

 Vyhodnotit návrhy PDP jako podklad pro návrhy NPP (VRV a.s.) 

 Stanovení chybějících informací (VRV a.s.) 

 Jednání a spolupráce v průběhu podzimu 2014 (VRV a správci povodí) 

Zpracování výjimek musí být provedeno do prosince 2014 a je možné ho doplnit v rámci 

připomínkovém řízení. 

 

b) Přirozené pozadí 

Ing. Král uvedl, že bylo jasně řečeno, že hodnocení stavu se nebude měnit. RNDr. Prchalová uvedla, 

že pokud nedosažení stavu způsobilo přirozené pozadí, nejde o nedosažení dobrého stavu a není tedy 

důvodem pro aplikování výjimky. Lze to však provést pouze při nedosažení stavu z důvodu 

chemického stavu a pouze pokud se jedná o parametr kovy, což znamená, že jde pouze o omezené 

množství parametrů a omezené množství VÚ. V další diskuzi bylo stanoveno, že tento přístup musí 

být jednotný a lze ho řešit až do prosince 2014 doplněním do PDP. Jednotlivá povodí zašlou MŽP 

seznam vytipovaných VÚ, kterých se to týká a následně bude rozhodnuto, zda je možné u těchto 

útvarů změnit hodnocení chemického stavu. Případná změna hodnocení stavu musí být provedena 

v konzultaci s VÚV. 

 

c) Užší spolupráce NPP 

Ing. Král uvedl, že od srpna 2014 budou k řešení zakázky na návrh NPP probíhat kontrolní dny za 

účasti objednatele (MZe), zhotovitele (sdružení VRV+DHI) a MŽP, a dále požádal MŽP o jmenování 

dvou zástupců pro tato jednání; jejich harmonogram bude stanoven na prvním jednání kontrolního 

dne 4. 8. 2014. Předpokládá se, že z těchto kontrolních dnů budou vycházet podněty 

ke zpracovatelům PDP pro komunikaci a spolupráci 

d) Užší spolupráce MPP (MKOL, MKOOpZ a MKOD) 

Bylo apelováno na užší spolupráci a častější komunikaci v průběhu zpracování MPP.  

 

Termín dalšího jednání PV KPOV byl stanoven na 2. 9. 2014.  

 

 

 




