
 

Záznam z jednání 

Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV), 

konaného dne 2. prosince 2016 na Ministerstvu životního prostředí, místnost č. 900 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Statut a struktura KPOV 

3. Představení procesu plánování v oblasti vod 

4. Aktuálně řešené úkoly v procesu plánování v oblasti vod a informace z mezinárodní 

spolupráce 

5. Další kroky v procesu přípravy plánů povodí, organizační zajištění 

6. Různé 

 

 

1) Úvod 

Jednání zahájil a přítomné přivítal Ing. Josef Nistler (MŽP) z pozice předsedy KPOV pro rok 2016. 

Přítomné rovněž přivítal i Mgr. Ladislav Faigl (MZe) jménem Ing. Aleny Binhackové (MZe) 

a omluvil její nepřítomnost. Jelikož se jednalo o úvodní jednání KPOV pro přípravu 3. plánovacího 

období a řada institucí jmenovala nové zástupce do této komise, požádal Ing. Josef Nistler přítomné 

o stručné představení. Následně byl představen návrh programu jednání, který byl beze změn 

schválen. 

 

2) Statut a struktura KPOV 

RNDr. Čurda (MŽP) informoval, že Komise pro plánování v oblasti vod pro přípravu 

3. plánovacího období (dále jen KPOV) navazuje na činnost Komise pro plánování v oblasti vod 

pro přípravu 2. plánovacího období, jejíž funkční období skončilo k 30. 6. 2016. Ve spolupráci 

resortů MŽP a MZe byl připraven nový statut KPOV, který nabyl účinnosti od 1. 7. 2016. 

Organizační struktura KPOV nově zahrnuje dva pracovní výbory – Pracovní výbor pro 

implementaci Rámcové směrnice o vodách (RSV KPOV – předseda Mgr. Ladislav Faigl, vedoucí 

oddělení vodohospodářské politiky MZe) a Pracovní výbor pro implementaci požadavků 

Povodňové směrnice (PS KPOV – předseda Ing. Pavel Marták, vedoucí oddělení ochrany před 

povodněmi MŽP). Dne 21. 7. 2016 byla příslušným institucím zaslána žádost o jmenování zástupce 

do KPOV, případně do obou pracovních výborů. O potvrzení nominace byli jednotliví zástupci 

informováni e-mailem ze strany MŽP (po dohodě s MZe), jímž zároveň obdrželi platný statut 

KPOV. Veškeré informace o jednáních KPOV a jejích pracovních výborů jsou dostupné (stejně 



jako tomu bylo po celou dobu činnosti Komise pro 2. plánovací období) na webových stránkách 

MZe http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-

obdobi/koordinace-procesu/ a prolinkem i ze stránek MŽP. V době od posledního jednání KPOV 

(06/2016) se RSV KPOV sešel 1×, a to v termínu 4. 10. 2016. PS KPOV se sešel 4×, a to 

v termínech 3. 8. 2016, 19. 9. 2016, 20. 10. 2016, 21. 11. 2016. V rámci koordinace je zajištěna 

také vzájemná provázanost obou pracovních výborů KPOV. V rámci statutu KPOV je umožněno 

předsedům obou pracovních výborů zakládat tematické pracovní skupiny pro řešení konkrétních 

problematik ve skupinách vybraných expertů na danou problematiku. O aktivitách obou výborů 

popř. pracovních skupin bude KPOV pravidelně informována. Předsednictví KPOV vykonává 

v roce 2016 Ministerstvo životního prostředí (MŽP), pro rok 2017 bude předsednictví KPOV 

vykonávat Ministerstvo zemědělství (MZe). Předsednictví v obou pracovních výborech je, 

v souladu s platným Statutem KPOV, neměnné pro celou dobu plánovacího období. 

3) Představení procesu plánování v oblasti vod 

Jelikož je mezi členy KPOV nominována řada nových zástupců, představil RNDr. Čurda (MŽP) 

ve své prezentaci souhrnně celý proces plánování v oblasti vod v České republice, včetně vazeb na 

mezinárodní úroveň, výčet základních legislativních předpisů apod. Celý proces obecně vychází 

z požadavků směrnice 2000/60/ES (dále jen Rámcová směrnice o vodách, RSV) a směrnice 

2007/60/ES (dále jen Povodňová směrnice, PS). Dále ve svém příspěvku zmínil základní 

legislativní a procesní změny, které nastaly mezi prvním a druhým cyklem plánování v oblasti vod 

(viz prezentace). Souhrnné informace o procesu plánování v oblasti vod podle Povodňové směrnice 

představil Ing. Marták (MŽP). Povodňová směrnice rozšířila ve druhém plánovacím cyklu proces 

plánování v oblasti vod o zpracování Plánů pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) včetně tvorby 

souvisejících map povodňového nebezpečí a povodňového rizika na národní a mezinárodní úrovni. 

Příprava prvního cyklu plánování podle PS byla završena schválením příslušných PpZPR vládou 

ČR 21. 12. 2015 a jejich vydáním opatřením obecné povahy MŽP dne 5. 1. 2016. Ve stejném 

termínu (21. 12. 2015) schválila vláda ČR národní plány povodí (NPP), pořízené podle RSV, které 

byly vydány opatřením obecné povahy MZe dne 12. 1. 2016. Plány dílčích povodí (PDP), pořízené 

jednotlivými státními podniky Povodí na regionální úrovni byly postupně schváleny příslušnými 

kraji do 30. 6. 2016. 

 

4) Aktuálně řešené úkoly v procesu plánování v oblasti vod a informace z mezinárodní 

spolupráce 

Tento bod zahájil prezentací RNDr. Čurda (MŽP), ve které představil aktuální stav činností 

v procesu plánování v oblasti vod od června 2016. V souladu s požadavky RSV a PS, byly k 21. 3. 

2016 zaslány za ČR kopie všech NPP, PpZPR a mezinárodních plánů povodí. Jako stěžejní téma 

vyzdvihl dokončení reportingu souvisejících dat podle požadavků směrných dokumentů Evropské 

komise (Reporting Guidance a GIS Guidance a související datová schémata, viz prezentace) 

v termínu 18. 8. 2016, kdy ČR byla prvním členským státem EU, kterému se podařilo kompletně 

dokončit celý reportingový proces. Technické dokončení reportingu do systému EIONET bylo 

komplikováno problematickou funkčností tohoto systému na straně Evropské komise (EK), resp. 



Evropské agentury pro životní prostředí. RNDr. Čurda dále nastínil hlavní témata k řešení v roce 

2017, která budou orientována zejména na oblast aktualizace metodických dokumentů a aktualizaci 

podkladových dat. 

Dále v tomto bodě Ing. Kinkor (MŽP) informoval o aktivitách na mezinárodní úrovni. Úvodem 

shrnul informace o předání předsednictví mezi Německem a Polskem v Mezinárodní komisi pro 

ochranu Odry před znečištěním pro nadcházející tříleté období v rámci oslav 20. výročí založení 

této komise. Pro rok 2017 je plánováno předání předsednictví Mezinárodní komise pro ochranu 

Labe, a to mezi Německem a Českou republikou také na nadcházející tříleté období 2017–2019. 

V rámci Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) bude z kraje roku 2017 předáno 

předsednictví mezi Českou republikou a Evropskou unií (EU), která bude zastoupena EK. 

Předsednictví se v rámci MKOD střídá v ročních cyklech a kontinuitu zajišťuje tzv. Troika (trojice 

předsedajících členů MKOD). V rámci informací o činnostech pracovních skupin v rámci společné 

implementační strategie (CIS) při EK, představil Ing. Kinkor základní výstupy ze Strategické 

koordinační skupiny (SCG) a jednotlivých pracovních skupin CIS a plánovaný výhled činností. 

V rámci SCG byl představen výstup konzultačního mechanismu „Peer Review“ v rámci procesu 

plánování v oblasti vod, kdy vybraní experti na tematické oblasti realizovali konzultace u 

vodohospodářských autorit, které o takovéto konzultace projevily zájem. ČR se do tohoto 

konzultačního mechanismu nezapojila z důvodu ne zcela vhodného načasování v rámci 

plánovacího období. Mezi hlavní aktivity pracovní skupiny ECOSTAT patří dokončení 

tzv. interkalibrace metod hodnocení biologických složek hodnocení stavu vodních útvarů 

povrchových vod v jednotlivých GIG, a to konkrétně v termínu do konce roku 2016. Následně 

bude vydáno nové Rozhodnutí EK. Mezi další činnosti této skupiny se řadí problematika 

hydromorfologie, řešení tzv. „živinových standardů“ a problematika dobrého ekologického 

potenciálu ve vazbě na „water storage“ a aplikace zmírňujících opatření. Pracovní skupina Floods 

se zabývala vyhodnocením dotazníku EK ke zkušenostem z prvního cyklu plánování podle PS. 

V rámci ad-hoc skupiny k čl. 4.7 RSV se uskuteční první jednání ve dnech 13. – 14. 12. 2016, 

výstupem činností této skupiny je tvorba Guidance dokumentu k aplikaci čl. 4.7 RSV (viz 

prezentace). 

 

Ing. Matuszná (MŽP) ve své prezentaci úvodem zmínila přijaté závěry Rady EU pro životní 

prostředí ze 17. 10. 2016, zaměřené na udržitelné hospodaření s vodou a připomněla, že mezi 

závěry je i informace o potřebě včasného představení návrhů revize RSV k roku 2019, aby bylo 

možné pokračovat v naplňování cílů RSV i po roce 2027. Dále prezentovala Dunajský přeshraniční 

program, jenž má vazbu i na vodní hospodářství a prevenci povodňových rizik na národní úrovni. 

Závěrem shrnula informace z Budapešťského vodního summitu (Budapest Water Summit 2016), 

který se uskutečnil ve dnech 28. – 30. 11. 2016 pod patronací maďarského prezidenta. 

 

Mgr. Faigl následně představil informace z neformálních jednání „vodních ředitelů“ EU. Tato 

jednání svolávají státy předsedající Radě EU, jimiž byly v roce 2016 Nizozemsko a Slovensko. 

V tomto roce došlo navíc ke svolání mimořádného jednání vodních ředitelů ze strany EK. V červnu 

2016 proběhlo setkání vodních ředitelů v Amsterdamu, kde mezi hlavní body programu patřil mj. 



materiál „Thought starter“, věnovaný implementačním potížím s RSV a identifikaci klíčových 

témat k řešení v letech 2016 až 2018. Z diskuse jako hlavní téma vyplynula otázka, co bude 

v plánování v oblasti vod po roce 2027, kdy má být nejpozději dosaženo tzv. dobrého stavu vod. 

V návaznosti na toto setkání svolala EK v říjnu 2016 v Bruselu mimořádné jednání, na němž byl 

představen návrh harmonogramu revize RSV (viz prezentace) a došlo k diskusi o problémech při 

zpracování 2. plánů povodí a zejména o přípravě budoucích plánů povodí s ohledem na omezené 

možnosti při aplikaci výjimek z environmentálních cílů RSV (uplatnění výjimky „prodloužení 

lhůt“ ve 3. plánech povodí). V rámci slovenského předsednictví proběhl v říjnu 2016 nejprve 

workshop voda-zemědělství v Bratislavě, který byl iniciativou v rámci zlepšení spolupráce 

vodohospodářů a zemědělců a přípravou na společné jednání vodních a zemědělských ředitelů 

v červnu 2017. V listopadu 2016 se následně v průběhu setkání vodních ředitelů v Bratislavě 

navázalo na diskuse z Amsterdamu a Bruselu o budoucnosti plánování v oblasti vod. Došlo 

k vytvoření ad-hoc strategické skupiny, složené z vybraných vodních ředitelů, kteří mají 

v následujících měsících připravit dokument, věnující se budoucnosti RSV. Vodní ředitelé zároveň 

pověřili vybrané pracovní skupiny CIS vypracováním materiálu, který by podrobněji popsal 

aplikaci výjimek dle čl. 4.4 a 4.5 RSV z důvodu přírodních podmínek. V roce 2017 se neformální 

jednání vodních ředitelů uskuteční v červnu na Maltě a v listopadu v Estonsku. 

 

V rámci následné diskuze byl položen dotaz k aktuálnímu stavu přípravy nařízení vlády ke 

stanovování minimálních zůstatkových průtoků. Zástupci resortu MŽP reagovali, že po cca 2 roky 

trvajícím procesu projednávání se všemi zainteresovanými subjekty na pracovní úrovni byl návrh 

finalizován a bude předložen do vnitřního připomínkového řízení MŽP. 

 

5) Další kroky v procesu přípravy plánů povodí, organizační zajištění 

Uvedený bod má úzkou vazbu na výše uvedené body jednání, ve kterých byl další postup nastíněn. 

V rámci prezentace dalších kroků procesu přípravy plánů povodí byly v tomto bodě shrnuty 

aktuální informace o činnostech, vyplývajících z výsledků dokončení plánů povodí a souvisejícího 

reportingu EK. Výstupy těchto činností přinesly hodnotné informace a odhalily dílčí nedostatky, 

které bude nezbytné odstranit v rámci přípravných prací pro přípravu 3. plánů povodí pro období 

2021–2027. V současné době probíhají koordinační schůzky k vytipování hlavních nedostatků 

procesu v 2. plánovacím období a k nalezení optimálního řešení a přístupu k eliminaci těchto 

nedostatků v 3. plánovacím období. 

 

6) Různé 

Ing. Nistler poté poděkoval zúčastněným za pozornost a za spolupráci. Sdělil, že další jednání 

KPOV pro přípravu 3. plánovacího období jsou předběžně plánována na červen a prosinec roku 

2017. Je možné, že uvažované termíny se mohou změnit, např. v případě potřeby reagovat na 

výsledky vyhodnocení reportingu plánů povodí ze strany EK, které lze očekávat v průběhu první 

poloviny roku 2017. 

 



Závěrem jednání KPOV předal Ing. Nistler formálně zástupcům MZe předsednictví KPOV na 

období roku 2017. 

 

V Praze dne 5. prosince 2016 

 

Zapsali: Ing. Veronika Matuszná, Ing. Jaroslav Kinkor, RNDr. Jakub Čurda  

Schválil: Ing. Josef Nistler, ředitel odboru ochrany vod MŽP 


