
Záznam z jednání * *

Pracovního výboru Komise pro plánování v oblasti vod pro implementaci

Rámcové směrnice o vodách (RSV KPOV) * *

konaného dne 19. prosince 2016 na Ministerstvu zemědělství, místnost č. 413

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Úvod

2. Mezinárodní spolupráce

a. Vodní ředitelé a výjimky po roce 2021 — MZe

b. Workshop k Čl. 4.7 RSV — MŽP

3. Hodnocení stavu povrchových vod — VÚV

4. Další kroky v přípravě 3. plánovacího období — MZe, MŽP

5. Různé

1. Úvod

Mgr. Ladislav Faigl (MZe) přivítal všechny přítomné. Dotázal se, zda někdo navrhuje

doplnění návrhu programu jednání, a jelikož tomu tak nebylo, program jednání byl

schválen. Následně předal slovo Ing. Kinkorovi (MŽP).

2. Mezinárodní spolupráce

b) Workshop kč1. 4.7 RSV— MŽP

Ing. Kinkor informoval o úvodním jednání ad-hoc skupiny k Čl. 4.7 směrnice 2000/60/ES

(Rámcová směrnice o vodách, dále jen RSV), která byla ustavena v rámci Společné

implementační strategie (CIS) při Evropské komisi, proběhlém 13. a 14. prosince 2016

v Bruselu. Úkolem ad-hoc skupiny je do konce roku 2017 vytvořit směrný dokument

(tzv. guidance dokument) k problematice aplikace Čl. 4.7 RSV. Za ČR je kontaktním

subjektem (tzv. focal point) v této ad-hoc skupině resort MZe, spolupracující MŽP.

Zapojené členské státy byly nejprve v říjnu 2016 vyzvány k zaslání případových studií

k aplikaci či. 4.7 RSV na národních úrovních. ČR příspěvek v podobě případových studií

nezaslala, jelikož tento druh výjimky z environmentálních cílů dle RSV v ČR zatím nebyl

v rámci aktualizovaných plánů povodí aplikován. Ing. Kinkor informoval o přístupech

vybraných členských států, přičemž konstatoval, že jednotný přístup na úrovni EU

prozatím není — každý členský stát se snaží přizpůsobit požadavky RSV svým

vnitrostátním podmínkám. Například v Polsku bylo v rámci aktualizace plánů povodí

vyhodnoceno cca 6000 záměrů, z toho u zhruba 500 se předpokládá aplikace výjimky dle



či. 4.7 RSV. Rakouska se tato výjimka dotýká zejména v oblasti rozvoje hydroenergetiky.

Ing. Foltýn (Povodí Moravy) se podivil a dotázal, jakým způsobem se pořizovatelé plánů

povodí v Polsku dozvěděli o cca 6000 záměrech, které by měly být do roku 2021

provedeny, protože v ČR se pořizovatelé plánů povodí o záměrech většinou dozvídají

teprve, když obdrží žádost o stanovisko, ale podrobnosti nebyly známy.

Ing. Just (AOPK) se v rámci návazné diskuse dotázal, zda se výjimka dle či. 4.7 RSV

vztahuje i na dotační tituly. Bylo reagováno, že nikoliv — výjimka se uplatňuje pouze

u konkrétních záměrů. Mezi otevřené otázky mimo jiné patří, jak posuzovat nadřazený

veřejný zájem, jak přistupovat ke kumulativním efektům záměrů (např. MVE), jaké vlivy

hodnotit — ty v průběhu stavby i ty po dokončení (provozní) nebo obojí. Ing. Kinkor dále

uvedl, že v rámci workshopu probíhaly diskuse nad hlavními pojmy uvedenými

v předmětném článku RSV, jako jsou nadřazený veřejný zájem, významně lepší

environmentální volba apod.

V diskusi k tomuto bodu dále zaznělo, že by bylo vhodné využít synergií procesů

posuzování dle RSV s posuzováním ElA, které se však vzájemně nenahrazují. Jednotliví

účastníci se dotazovali na nejasnosti spojené především s rozsahem posuzování vlivu,

nutnosti uvedení záměru v plánech povodí apod. Pokud jde o uvedení záměru v plánech

povodí, Mgr. Faigl připomněl, že podle směrného dokumentu EK č. 20 k RSV1 není

s udělením výjimky nezbytné čekat do další aktualizace plánů povodí, a je možné ji udělit

i v průběhu plánovacího cyklu, pokud je odpovídajícím způsobem zajištěna konzultace

s veřejností. Zástupci státních podniků Povodí Ohře a Povodí Moravy se s tímto

neztotožňují, nebot‘ takový postup podle jejich názoru není v souladu s ustanovením

23a, odst. 8 b) vodního zákona, které uplatnění výjimky podmiňuje tím, že „důvody

těchto změn nebo úprav jsou výslovně uvedeny a vysvětleny v plánu povodí podle 24

(...)“. Ing. Kinkor na závěr uvedl, že se jeví jako vhodné vytvořit detailní metodický

postup pro „primární“ hodnocení (hodnocení toho, zda má záměr vůbec „negativní“ vliv

na vodní útvar), ideálně spolu se systémem evidence posouzených záměrů, a dává ke

zvážení vytvoření pracovní skupiny k řešení problematiky aplikace výjimky dle čI. 4.7

RSV v rámci struktur KPOV pod vedením zástupce MZe. Požádal Mgr. Faigla, aby se

s tímto podnětem obrátil na předsedkyni KPOV, Ing. Binhackovou (MZe). V návazné

diskusi zaznělo, že je účelná evidence záměrů, u nichž bylo zahájeno řízení o udělení

výjimky.

1 http://ec.europa.eu/environmentlwater/water-frameworkleconomicsÍpdfÍGuidance document%2020.Ddf,
kapitola 3.5.5, str. 29.



Podklady pro workshop a jeho výstupy jsou přístupné na portálu CIRCABC na adrese

https:I/circabc.europa.euIwIbrowseIOO9558O3-3372-4d9c-836b-bc56662565eb.

a) Vodní ředitelé a výiimky po roce 2021 — MZe

Mgr. Faigl informoval o jednáních vodních ředitelů, kteří se během roku sešli na třech

jednáních (Amsterdam, Brusel a Bratislava). Hlavním tématem jednání byla revize

rámcové směrnice o vodách a pohled na uplatňování výjimek z environmentálních cílů

(prodloužení lhůt a méně přísné cíle) ve třetím plánovacím cyklu a po roce 2027. Do

jednání vodních ředitelů v červnu 2017 by měl být hotový materiál upřesňující aplikaci

těchto výjimek v 3. plánech povodí a po roce 2027. Vodní ředitelé dále pověřili pracovní

skupiny v rámci dS vytvořením materiálu, který by podrobněji popsal aplikaci uvedených

výjimek z důvodu přírodních podmínek. O všech výstupech zjednání je možno se

informovat na portálu CIRCABC:

• https://circabc.europa .eu/w/browse/ael 53346-4687-4bc4-9bf8-9cff487229cc,

• https://circabc.europa.eu/w/browse/8f27bbb9-803c-4a7 1 -9c21 -99eOdOal 5871,

• https://circabc.europa.eu/w/browse/dd007b83-4abb-47ea-bOe4-026a378d27e2.

3. Hodnocení stavu povrchových vod — VÚV

Ing. Tušil (VÚV) informoval o dohodě mezi podniky Povodí a VÚV na provedení

hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod. Hodnocení bude probíhat pro

povrchové vody tekoucí i stojaté obdobně jako ve druhém plánovacím období, přičemž

výsledky lze očekávat do konce června 2017.

Ing. Kinkor se dotázal, zda budou výstupy z tohoto hodnocení poskytnuty i MŽP. Zástupci

správců povodí uvedli, že poskytnutí výstupů MŽP prověří a budou informovat na příštím

jednání RSV KPOV.

4. Další kroky v přípravě 3. plánovacího období — MZe, MŽP

Mgr. Faigl informoval o neformální pracovní skupině, která se schází za účelem

organizačního zajištění procesu plánování v oblasti vod, přípravy Časového plánu

a programu prací (ČP+PP) a nastavení dalších potřebných podpůrných činností, tak aby

byl účinně zabezpečen třetí plánovací cyklus. RNDr. Čurda (MŽP) doplnil informace, proč

skupina vznikla a jaký je její účel. Výstupem bude podklad pro obdobu materiálu Zajištění

plánování, který sloužil pro 2. plánovací cyklus, a ČP+PP pro 3. plánovací cyklus. Dále

rozvedl kroky, kterými se MŽP, MZe a správci povodí budou věnovat v roce 2017, jimiž

jsou mj. aktualizace a shromáždění podkladových dat, návrh identifikátorů, databáze

z reportingu, metodická podpora, příprava (tvorba nových či revize a aktualizace

některých stávajících) metodik, sladění procesů připomínkování plánů povodí, nové



metodické pokyny a aktualizace Rámcového programu monitoringu. Mgr. Faigl v závěru

tohoto bodu poděkoval MŽP za iniciativu v této věci.

5. Různé

RNDr. Čurda požádal předsedu pracovního výboru RSV KPOV Mgr. Faigla

o zprostředkování žádosti předsedkyni KPOV, Ing. Binhackové, o zřízení pracovní

skupiny „DATA“, která by zaštitovala správu všech potřebných dat pro potřeby plánování

v oblasti vod, včetně dat pro potřeby reportingu. Zároveň požádal zástupce podniků

Povodí, zda by si mohli stanovit svého zástupce do této skupiny, který by společně

zastupoval všechny podniky Povodí. Činnost by měla být zahájena již 1. 1. 2017

a pokračovat bude po celé 3. plánovací období.

Mgr. Pták (MŽP), mluvčí pracovní skupiny „živiny“ při MKOL uvedl, že v rámci spolupráce

při Mezinárodní komisi pro ochranu Labe je diskutována a řešena problematika živin, ke

které je zřízena i ad-hoc skupina (NP). Obdobně se živiny začínají řešit v mezinárodním

povodí Odry. RNDr. Prchalová (VÚV) doplnila, že by se měla řešit vzájemná

provázanost/podmíněnost jednotlivých ukazatelů. Ing. Kinkor dodal, že i na úrovni EU

mají být definovány živinové standardy a Ing. Stanislav Němec (MZe) upozornil na

návaznost na sběru dat pro nitrátovou směrnici a pro aktualizaci zranitelných oblastí.

V následné diskusi zazněly návrhy na zřízení dalších tří pracovních skupin, a to k článku

4.7 RSV, k problematice živin a pro hydromorfologii. Ing. Just vznik pracovní skupiny pro

hydromorfologii podpořil. V této souvislosti RNDr. Horecký (MŽP) informoval, že by na

začátku roku 2017 měla vzniknout skupina, která se bude věnovat zpracování metodiky

pro renaturace a revitalizace vodních toků. Skupina by měla být složena ze zástupců

podniků Povodí, vodoprávních úřadů, MŽP a MZe.

Mgr. Ing. Tejkalová (MŽP) informovala, že se dne 12. 1. 2017 od 13 h uskuteční pracovní

schůzka k problematice vzájemného vztahu plánu dílčích povodí (PDP) a povodňové

ochrany.

RNDr. Čurda připomněl, že v roce 2017 proběhne „cvičný“ sběr dat pro „zprávu

o pokroku“ při zavádění opatření z plánů povodí. Na dotaz zda a komu, mají podniky

Povodí předávat podněty ke změnám ve vymezení VÚ, odpověděl, že se má počkat na

výzvu, kterou lze z MŽP očekávat v lednu nebo únoru 2017.

Mgr. Faigl na závěr všem poděkoval za účast a ukončil jednání.

Všechny přednesené prezentace jsou k dispozici na webových stránkách MZe.



V Praze dne 20. ledna 2017

Zapsaly: Ing. Zuzana Hulíková, Ing. Veronika Petrželková, Ing. Dana Lídlová

Schválil: Mgr. Ladis v Faigl
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