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Záznam z jednání  

Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV) 

dne 27. listopadu 2014, 9:30, místnost 400 na Ministerstvu zemědělství 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou záznamu 

Jednání zahájil Ing. Josef Nistler (MŽP) z pozice předsedajícího KPOV pro rok 2014, který 

přivítal účastníky jednání a seznámil je s programem jednání. Dále poděkoval zástupcům 

MZe, že umožnili uskutečnit jednání v budově MZe a představil program jednání. Následně 

požádal Ing. Kinkora o přednesení informace o činnostech uskutečněných od minulého 

jednání KPOV, které se konalo dne 26. června 2014 (viz bod programu č. 1). 

Podle programu byly projednány tyto body: 

1. Informace o činnosti od minulého jednání KPOV 26. června 2014 

Ing. Kinkor představil aktivity, které se uskutečnily od posledního jednání KPOV: 

 

• Uskutečněny tři programové výbory (PV KPOV) ve dnech 23. července 2014, 2. září 

2014 a 31. října 2014, 

• Kontrolní dny k národním plánům povodí (NPP) probíhají v pravidelných 14 denních 

intervalech se zpracovateli NPP a zástupci resortů MZe a MŽP, 

• Odevzdání návrhů plánů dílčích povodí (PDP) – předány k 31. srpnu 2014 resortům 

MZe a MŽP, 

• Jednání s Asociací krajů (AK ČR) – proběhlo 4. září 2014 v Hradci Králové, 

prezentován časový rámec a proces plánování v oblasti vod, 

• Workshop k výjimkám v plánech – uskutečněn dne 22. září 2014 na MŽP – přístup a 

zpracování výjimek, 

• Porovnání I. a II. plánovacího cyklu – výstupy byly prezentovány na PV KPOV dne 

31. října 2014, 

• Mezinárodní spolupráce (MKOx, hraniční komise) – spolupráce na tvorbě aktualizace 

mezinárodních plánů v rámci mezinárodních komisí. 

 

Dále zmínil plánované další kroky, kterými jsou finalizace návrhů jednotlivých plánů, 

zveřejnění k veřejné konzultaci a zahájení procesu posuzování vlivů koncepcí na 

životní prostředí (SEA) k NPP. 
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2. Souhrnné informace o stavu zpracování návrhů NPP a PDP 

Ing. Vlček ze společnosti VRV, a.s. přednesl souhrnné informace o stavu zpracování 

návrhů NPP. Uvedl, že k 30. dubnu 2014 byly odevzdány rozpracované verze návrhů 

NPP, na základě v té době dostupných informací. K 31. srpnu 2014 byly podniky 

Povodí předány návrhy PDP v souladu s časovým harmonogramem. Zpracovatelé 

NPP předají do 10. prosince 2014 konečnou verzi návrhů NPP ke zveřejnění. Dále 

Ing. Vlček představil obsah jednotlivých NPP, a uvedl výčet již dokončených kapitol. 

Kapitoly cíle, opatření a ekonomická analýza jsou v současné době rozpracovány, 

zástupce zpracovatele tedy informoval o postupu prací na těchto kapitolách, 

o stanovení kritérií, na základě kterých je jednotlivým opatřením přiřazena priorita a to 

z toho důvodu, že všechna navržená opatření nemohou být do roku 2018 realizována 

především z finančních a časových důvodů. Opatření jsou následně posouzena 

z pohledu ekonomické nákladovosti. Opatření jsou rozdělena na opatření typu A, B 

a C. V kapitole cíle jsou rozvedeny případné výjimky, které se použijí. 

 

Následně představitelé jednotlivých podniků Povodí podali informace o současném 

stavu zpracování plánů dílčích povodí (PDP). 

Mgr. Ferbar (PLA) uvedl, že za Povodí Labe, státní podnik jsou zpracovávány 2 PDP 

(PDP Horního a středního Labe a PDP Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry), 

uskutečnilo se 8 jednání komisí pro PDP a v současné době probíhají dokončovací 

práce. Povodí Labe, státní podnik poskytne k 5. prosinci 2014 odkaz na PDP 

a k 22. prosinci 2014 budou oba PDP zveřejněny včetně příloh. Povodí Labe, státní 

podnik předal informace pro zpracování Plánů pro zvládání povodňových rizik 

(PpZPR). Počátkem roku 2015 bude Povodí Labe, státní podnik organizovat 

informační seminář pro veřejnost za účelem představení pořizovaných PDP. 

Ing. Beneš (PVL) informoval, že Povodí Vltavy, státní podnik připravují 4 PDP (PDP 

Berounky, PDP Horní Vltavy, PDP Dolní Vltavy a PDP ostatních přítoků Dunaje) 

a v současné době probíhá finalizace těchto PDP a zároveň harmonizace výsledků 

na hraničních vodách, které budou zapracovány do příslušných plánů. Povodí Vltavy, 

státní podnik rovněž plánuje informativní jednání s dotčenými krajskými úřady. 

Ing Zahrádka (POH) informoval, že PDP Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků 

Labe, pořizovaný Povodím Ohře, státní podnik je od 19. listopadu 2014 schválen 

komisí pro PDP Ohře, Dolního Labe a stále probíhají dokončovací práce na PDP, 

který bude zveřejněn dle časového plánu. 

Ing. Foltýn (PMO) informoval, že Povodí Moravy, s.p. pořizuje 2 PDP (PDP Dyje 

a PDP Moravy a přítoků Váhu) a poděkoval za připomínky, které byly vzneseny 

v rámci vnitropodnikového připomínkového řízení. 10. prosince 2014 budou 

na semináři organizovaném Celostátní sítí pro venkov Jihomoravského kraje 

představeny plány dotčeným organizacím a na to budou navazovat další semináře. 

Ing. Tureček (POD) informoval, že Povodí Odry, státní podnik, projednávalo PDP 

Horní Odry, na kterém spolupracují se zpracovatelem, společností Pöyry a.s.. 

8. ledna 2015 je naplánováno uspořádání semináře pro samosprávy, neziskové 

organizace a další instituce v dotčených regionech. 
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3. Souhrnné informace o stavu zpracování návrhů Plánů pro zvládání povodňových 

rizik 

V tomto bodě Ing. Reidinger představil současný stav přípravy plánů pro zvládání 

povodňových rizik (PpZPR). Na úvod představil vlastní strukturu PpZPR a dále uvedl, 

že popisné kapitoly v PpZPR jsou v současné době finalizovány. Zásadní jsou kapitoly 

týkající se návrhů opatření a cílů, které jsou zpracovány a zabývala se jimi pracovní 

skupina „Implementace povodňové směrnice“.  

Byly identifikovány 3 základní cíle, z nichž dva jsou investiční opatření, a třetí je 

opatřením strukturálním. Jedná se o: 

Cíl 1: Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku, 

Cíl 2: Snížení míry povodňového nebezpečí, 

Cíl 3: Zvýšení celkové úrovně ochrany obyvatel, odolnosti objektů, infrastruktury obcí 

a  ekonomických aktivit vůči negativním účinkům povodní. 

U povodňové směrnice není dáno konkrétní datum a cíl, kterého má být dosaženo, 

proto se sleduje pokrok při provádění plánu, prostřednictvím definovaných ukazatelů. 

V březnu roku 2016, stejně tak jako u Rámcové směrnice o vodní politice (RSV), 

proběhne reporting dat Evropské komisi (EK). Na jednotlivých krajích budou 

v průběhu února a března 2015 organizovány semináře pro seznámení veřejnosti 

s povodňovými plány v jednotlivých krajích. 

Ing. Král závěrem doplnil, že tak jako u NPP se u povodňových plánů jedná také 

o 3 národní části mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik (PpZPR Labe, 

Odra a Dunaj). 

 

4. Projednání a schválení úprav Časového harmonogramu a programu prací  

Ing. Kinkor uvedl zdůvodnění dílčí aktualizace harmonogramu a dále seznámil 

přítomné s navrhovanými změnami v harmonogramu.  

Ing. Král vyzval ke vznesení připomínek k harmonogramu. Ing. Mgr. Petr Lepeška 

z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) poznamenal, že návrh opatření obecné 

povahy (OOP), se má dle správního řádu projednat nejprve s dotčenými orgány a poté 

s veřejností a dále upozornil, že opatření obecné povahy je právní forma, která se 

nevydává vyhláškou, tudíž vlastní NPP a PpZPR jsou opatřením obecné povahy. OOP 

se předkládá vládě ke schválení s přílohou NPP, PpZPR včetně příslušného stanoviska 

ke koncepci. Po vysvětlení citace správního řádu již nebyly vzneseny žádné další 

připomínky a aktualizovaný harmonogram byl přijat. 

 

5. Informace o způsobu zveřejnění NPP, PDP a PpZPR k připomínkám veřejnosti 

(dle posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, vodního zákona a opatření 

obecné povahy)  

V tomto bodě Ing. Čurda (MZe) představil systém, kterým budou zveřejněny 

jednotlivé plány k připomínkám veřejnosti. MZe zveřejní na svých internetových 

stránkách 3 NPP a odkazy na PpZPR a 10 PDP, na internetových stránkách MŽP 

budou zveřejněny 3 PpZPR a odkaz na 10 PDP a 3 NPP. Podniky Povodí zveřejní 

na svých stránkách příslušné PDP a odkaz na stránky MZe a MŽP, jednotlivé kraje 

zveřejní pouze odkazy na NPP, PpZPR a vybrané PDP dle jejich místní příslušnosti. 
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Dále vyzval zástupce podniků Povodí a MŽP, aby do 5. prosince 2014 zaslali 

na emailovou adresu jakub.curda@mze.cz konkrétní odkazy a emailové adresy 

pro zasílání připomínek. MZe ve spolupráci s MŽP zašle oficiálním dopisem vzor 

oznámení a příslušné odkazy a adresy pro připomínky. Dále požádal všechny 

účastníky o zpětnou vazbu procesu zveřejňování. 

Ing. Zdražil představil aktuální stav procesu SEA pro NPP, k 15. prosinci 2014 bude 

zveřejněno oznámení koncepce, které bude rozesláno dotčeným orgánům.  

 

6. OPŽP – aktuální informace ve vazbě na proces plánování v oblasti vod 

Mgr. Ing. Tejkalová (MŽP) představila informace o Operačním programu Životní 

prostředí (OPŽP) ve vazbě na NPP, PDP a PpZPR. Dohoda o partnerství, která je 

základním dokumentem OPŽP, byla schválená EK 26. srpna 2014, programový 

dokument OPŽP je v současné době v přípravě stejně tak i řídící dokumentace. Vládou 

ČR byla schválena tzv. 6 verze OPŽP. V současné době, na základě připomínek 

a výsledků vyjednávání s EK, byl programový dokument upraven do 7. verze a 

24. listopadu 2014 vložen opět do systému EK. Předpokládá se schválení do března 

2015 a začátek čerpání od pololetí 2015. V OPŽP 2014-2020 je pro vodohospodářský 

sektor relevantní prioritní osa 1 a 4. Celková alokace pro OPŽP 2014-2020 je 

2, 636 mld. €. Plány povodí a PpZPR jsou součástí předběžných podmínek. Dále 

představila strukturu jednotlivých prioritních os OPŽP týkajících se vodohospodářské 

problematiky. 

 

7. Různé 

V bodě různé Ing. Král (MZe) informoval o účinnosti a platnosti Plánů hlavních 

povodí (PHP ČR) a Plánů oblastí povodí (POP). Kraje musí po přijetí PDP zrušit POP. 

Přijetím usnesení vlády o schválení NPP se zruší nařízení vlády č. 262/2007 Sb. 

Na závěr se rozloučil se členy komise KPOV z důvodu plánovaného ukončení 

působení na pozici ředitele odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových 

opatření MZe. Dále předal slovo Ing. Nistlerovi, který poděkoval zúčastněným 

za pozornost a ukončil jednání KPOV. 

 

 

Připravilo: Oddělení mezinárodní spolupráce a plánování v oblasti vod, MŽP 

 

Schválil: Ing. Josef Nistler, ředitel OOV MŽP 

 


