
 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH K NÁVRHU 

ČASOVÉHO PLÁNU A PROGRAMU PRACÍ 

PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ POVODÍ 

A PLÁNŮ PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpřístupnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů 
pro zvládání povodňových rizik (dále jen „ČP+PP“) je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů součástí přípravných prací plánů povodí a plánů pro zvládání 
povodňových rizik. 
 
ČP+PP byl zveřejněn pro účely písemného připomínkování uživatelů vody a veřejnosti 
od 2. října 2018 po dobu šesti měsíců, tedy do 1. dubna 2019, v souladu s ustanovením § 16 
vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Během šestiměsíčního období bylo písemně předáno 27 připomínek od 3 subjektů, a to 
státních podniků Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Vltavy. Jednotlivé připomínky jsou 
uvedeny dále v tomto dokumentu ve strukturované tabulce. U každého připomínkujícího 
subjektu je nejprve uvedeno znění připomínky a následně pak vypořádání a komentář 
zpracovatele. 
 

 



Vypořádání připomínek podaných k návrhu ČP+PP 

Č. Odesílatel Čj. příjemce Připomínka Vypořádání Komentář 

1. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Metodická podpora procesu 
plánování v oblasti vod (mj. makety plánů 
povodí, metodiky, stanovení cílů)“: 
Je potřebné změnit termín dokončení na březen 
2020, protože podle poskytnutých informací 
budou práce na Metodice hodnocení stavu 
CHÚ (oblasti vymezené pro ochranu stanovišť 
nebo druhů) probíhat až do 31. 3. 2020. 

Akceptováno Termín upraven na 31. 3. 
2020. 

2. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Časový plán a program prací § 7 – 
Zveřejnění návrhu“: 
Je třeba změnit termín na 2. 10. 2018 – 1. 4. 
2019, protože podle úřední desky Ministerstva 
zemědělství je časový plán a program prací 
zveřejněn v tomto termínu. 

Akceptováno Termín upraven na 2. 10. 
2018 – 1. 4. 2019. Termín 
návazné činnosti, s novým 
názvem „ Zveřejnění 
vyhodnocení připomínek 
a finálního časového plánu 
a programu prací“ upraven 
na 2. 4. 2019 – 31. 5. 2019. 

3. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Revize vymezení vodních útvarů“: 
Je potřebné upravit (posunout) konečný termín 
na 15. 3. 2019, protože nebyl dodržen termín 
31. 12. 2018, ani pracovní verzí ČP+PP 
prodloužený termín 28. 2. 2019 a pouze liniová 
vrstva vodních útvarů povrchových vod byla 
podnikům Povodí předána až 14. 3. 2019. 

Akceptováno Termín upraven na 15. 3. 
2019. 

4. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Hodnocení CHÚ – oblast vymezená 
pro odběr vody určené k lidské spotřebě…“: 
V současné době se dokončuje plnění 
databáze zřízené na ČHMÚ a v průběhu března 
2019 se budou řešit přístupy do ní. Možná se 
bude muset posunout termín 30. 6. 2019. 
Doporučujeme také použít zde množné číslo 
= „Hodnocení CHÚ – oblastí vymezených pro 
odběry vody určené k lidské spotřebě…“, aby to 
bylo stejné jako u dvou následujících činností 

Akceptováno Termín upraven na 30. 9. 
2019. Název činnosti 
upraven na „Hodnocení 
CHÚ – oblasti vymezené pro 
odběr vody určené k lidské 
spotřebě podle článku 7 
RSV“ 



(koupací vody a CHÚ ochrany přírody). 

5. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené 
pro ochranu stanovišť nebo druhů“: 
Je potřebné upravit termín „do 31. 3. 2020“ – 
viz připomínka č. 1. 

Akceptováno Termín upraven na 31. 3. 
2020. 

6. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Monitoring“: 
Předpokládáme, že je tím myšleno dokončení 
výstupů z monitoringu povrchových vod jako 
podkladů pro hodnocení stavu VÚ povrchových 
vod. Doporučujeme upřesnit, např.: „Monitoring 
podklady pro hodnocení stavu VÚ POV“ nebo 
obdobně. 

Akceptováno Název činnosti nově zní 
„Monitoring - podklady 
pro hodnocení stavu VÚ 
povrchových vod“ 

7. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Aktualizace HMWB § 14“: 
Je potřebné upravit (posunout) termín 
30. 4. 2019, protože dosud stále není k 
dispozici metodika pro určení HMWB. Termín 
by měl předcházet návrhu předběžného 
přehledu významných problémů nakládání s 
vodami – viz připomínka č. 9. 

Akceptováno Termín upraven na 30. 9. 
2019. 

8. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Zhodnocení dopadů lidské činnosti 
na stav povrchových a podzemních vod § 9“: 
Je potřebné posunout uvedený termín 
31. 12. 2018 a zřejmě i pracovní verzí ČP+PP 
prodloužený 
termín 31. 3. 2019. 

Akceptováno Termín upraven na 30. 6. 
2019. 

9. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Předběžný přehled významných 
problémů nakládání s vodami § 13“: 
Je potřebné upravit formulaci, protože není 
zřejmé, zda se jedná o termín návrhu VHP 
nebo termín zveřejnění návrhu VHP. Termín 
30. 9. 2019 neodpovídá ani žádnému z termínů 
v pracovní verzi ČP+PP, které se týkají VHP. 
Termíny v oficiálním i pracovním ČP+PP by se 
měly podle reálných časových možností 

Akceptováno 1. Pro lepší přehlednost byla 
tato činnost rozepsána do 
dvou řádků a byl upraven 
termín, a to takto: 

 „Návrh předběžného 
přehledu významných 
problémů nakládání 
s vodami“ s termínem do 
31. 10. 2019. 



sjednotit. Doporučujeme, aby termín 
30. 9. 2019 byl určen pro návrh VHP před jejich 
sjednocením pro hlavní povodí ČR ke 
zveřejnění. 

 „Zveřejnění 
Předběžného přehledu 
významných problémů 
nakládání s vodami 
k připomínkám“ 
s termínem 22. 12. 2019 
– 22. 6. 2020. 

10. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnostem „Návrh opatření § 17 – 1. kolo“, 
„Účinnost opatření 1. kolo“ a „Ekonomická 
analýza užívání vody § 11 (1. kolo)“: 
Činnosti je potřebné vypustit nebo upravit, 
protože od návrhu opatření ve dvou kolech bylo 
upuštěno a metodika pro hodnocení účinnosti 
opatření nebude. 

Akceptováno Činnosti byly vypuštěny 
s ohledem na upuštění 
od dvoukolového návrhu 
opatření. 

11. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Hodnocení stavu k roku 2018 – 
povrchové vody“: 
Doporučujeme posunout konečný termín na 
31. 12. 2019. 

Akceptováno Termín upraven na 
31. 12. 2019. 

12. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Hodnocení stavu k roku 2018 – 
podzemní vody“: 
Doporučujeme posunout konečný termín na 
31. 12. 2019. 

Akceptováno Termín upraven na 
31. 12. 2019. 

13. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Návrh opatření § 17 – 2. kolo“: 
Je potřebné upravit formulaci činnosti, protože 
od návrhu opatření ve dvou kolech bylo 
upuštěno a metodika pro hodnocení účinnosti 
opatření nebude. Na základě našich připomínek 
11. a 12. doporučujeme posunout termíny na 
1. 1. 2020 – 31. 5. 2020. Mezi „spolupracující“ 
organizace doporučujeme doplnit krajské úřady, 
jako spolupořizovatele PDP. 

Akceptováno 1. Od dvoukolového návrhu 
opatření bylo upuštěno. 
Činnost byla přejmenována 
na „Návrh opatření § 17“ 
a její termín upraven na 
1. 1. 2020 – 31. 5. 2020.  

2.  
Krajské úřady byly doplněny 
mezi spolupracující 
organizace.  

14. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Zpracování SEA PDP“: 
Předpokládáme, že se jedná o zpracování 
vlastního hodnocení SEA s tím, že předchozí 

Vysvětleno Zjišťovací řízení probíhá 
současně se zveřejněním 
návrhů NPP a PDP 



činnosti SEA (zjišťovací řízení, atd.) již budou 
provedené. Požadujeme upravit termíny u této 
činnosti od 1. 8. 2020 – max. do 31. 12. 2020, 
protože hodnocení SEA musí být zpracované, 
zveřejněné a s veřejností projednané současně 
se zveřejněním návrhů PDP a pro zveřejnění je 
stanovený termín 1. 11. 2020 – 30. 4. 2021. 

k připomínkám veřejnosti. 
Vlastní vyhodnocení 
koncepce a související 
veřejné projednání může 
proběhnout až po 
vypořádání výše uvedených 
připomínek veřejnosti. 

15. Povodí Moravy, 
s.p. 

18119/2019-MZE K činnosti „Schválení PDP příslušnými KÚ“: 
PDP neschvalují krajské úřady, ale kraje. Je 
nezbytné upravit text i hlavního nositele této 
činnosti (místo krajských úřadů uvést kraje). 

Akceptováno Text činnosti upraven na: 
“Schválení PDP příslušným 
kraji“. Upraven nositel 
opatření. 

16. Povodí Ohře, 
státní podnik 

17178/2019-MZE Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav 
povrchových a podzemních vod § 9 – původní 
termín 31. 12. 2018 posunout do 30. 6. 2019. 
 
Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav 
povrchových a podzemních vod zahrnuje práce 
na identifikaci a inventarizaci významných vlivů 
spolu s odhadem jejich významnosti. 
V současné době nejsou k dispozici podklady 
z IRZ (Integrovaný registr znečištění) nebo 
SEKM (Systém evidence kontaminovaných 
míst) a další významné podklady, které není 
možné prozatím zapracovat. 

Akceptováno Viz vypořádání připomínky 
č. 8. 

17. Povodí Ohře, 
státní podnik 

17178/2019-MZE Předběžný přehled významných problémů 
nakládání s vodami § 13 – původní termín 
30. 9. 2019 pro zapracování a do 22. 12. 2019 
pro zveřejnění. 
 
Podkladem pro zapracování a zveřejnění 
přehledu významných problémů nakládání 
s vodami je zhodnocení dopadů lidské činnosti 
na stav povrchových a podzemních vod. Jelikož 
analýza významných vlivů není ještě 
dokončena vzhledem k okolnostem uvedeným 

Akceptováno Viz vypořádání připomínky 
č. 9. 



výše, je zapotřebí, aby také termín pro 
zpracování přehledu významných problémů 
nakládání s vodami byl posunut do 
31. 10. 2019. Zároveň musí být dodržen termín 
zveřejnění přehledu významných problémů 
nakládání s vodami nejpozději do 22. 12. 2019. 

18. Povodí Ohře, 
státní podnik 

17178/2019-MZE Následující úkoly požadujeme zrušit  
a) Návrh opatření § 17 – 1. kolo. Na 

základě dat hodnocení k roku 2015 (T: 
1. 1. 2018 – 28. 2. 2019), 

b) Účinnost opatření 1. kolo (po návrhu 
opatření A, B jako vstup pro návrh typu 
C) (T: 1. 3. 2019 – 30. 4. 2019). 

 
Prozatím není k dispozici Katalog opatření pro 
návrhy opatření, zároveň není dokončena 
analýza významných vlivů, nejsou k dispozici 
příslušné metodiky a není k dispozici přesný 
návod, jak tyto úkoly zpracovat. Rámcová 
směrnice o vodách takové úkoly nepožaduje. 

Akceptováno Viz vypořádání připomínky 
č. 10. 

19. Povodí Ohře, 
státní podnik 

17178/2019-MZE U paragrafů uvedených u jednotlivých úkolů je 
zapotřebí doplnit znění zákonů, ze kterých jsou 
paragrafy citovány. 

Vysvětleno Pod tabulkovou verzí 
ČP+PP je uvedena 
vysvětlivka: 
§ 6 – 19 –  není-li uvedeno 
jinak, ustanovení vyhlášky 
č. 24/2011 Sb., o plánech 
povodí a plánech pro 
zvládání povodňových rizik, 
ve znění pozdějších 
předpisů“. 

20. Povodí Ohře, 
státní podnik 

17178/2019-MZE U úkolu Hodnocení CHÚ . oblast vymezená pro 
odběr vody určené k lidské spotřebě podle 
článku 7 RSV požadujeme jako hlavního 
nositele MŽP místo SPP a jako spolupracující 
složku MZe. 

Neakceptováno Podle § 13 odst. 3 zákona 
č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů 



 
Za ostatní úkoly týkající se Chráněných oblastí 
je uveden hlavní nositel MŽP. Je proto vhodné, 
aby byly Chráněné oblasti řešeny jako celek. 
Kromě toho SPP nemají dosud přístup do nové 
databáze. 

(zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, je 
provozovatel vodovodu 
povinen provádět odběry 
vzorků surové vody v místě 
odběru před její vlastní 
úpravou a provádět jejich 
rozbory a celkové výsledky 
v elektronické podobě a ve 
stanoveném formátu zasílat 
krajskému úřadu a 
příslušnému správci povodí 
jednou ročně do 31. března 
za předchozí kalendářní rok. 
 
Podle § 13 odst. 4 zákona 
o vodovodech a kanalizacích 
použije údaje podle 
odstavce 3 příslušný správce 
povodí jako podklad pro 
zpracování a aktualizaci 
plánů povodí a programů 
opatření z hlediska 
zlepšování jakosti surové 
vody. 
 
Úkol pro SPP vychází 
z platné právní úpravy. 
Přístup do databáze bude 
pro SPP zřízen. 

21. Povodí Ohře, 
státní podnik 

17178/2019-MZE Úkoly Monitoring a Předběžný přehled 
významných problémů nakládání s vodami § 13 
je potřeba blíže specifikovat. 
 

Akceptováno Viz vypořádání připomínek 
č. 6 a 9.  
 



Je nutno rozepsat jednotlivé části úkolů. Takto 
není zcela jasné, co je tím myšleno. 

22. Povodí Ohře, 
státní podnik 

17178/2019-MZE U úkolu Schválení PDP příslušnými KÚ je 
potřeba opravit znění úkolu a hlavního nositele. 
 
Dle § 24 odst. 13 plány dílčích povodí schvalují 
podle své územní působnosti kraje, ne krajské 
úřady. 

Akceptováno Viz vypořádání připomínky 
č. 15. 

23. Povodí Ohře, 
státní podnik 

17178/2019-MZE U úkolu Návrh opatření § 17 – 2. kolo 
(verifikace navržených opatření z 1. kola na 
stav VÚ k roku 2018) požadujeme jako 
spolupracující složku uvést krajské úřady. 
 
Dle § 24 odst. 13 pořizují plány dílčích povodí 
správci povodí ve spolupráci s příslušnými 
krajskými úřady. Příprava návrhů opatření je 
nejpodstatnější částí přípravy plánu povodí, 
proto je potřeba aktivní zapojení krajů do této 
fáze zpracování plánů povodí. 

Akceptováno Viz vypořádání připomínky 
č. 13. 

24. Povodí Vltavy, 
státní podnik 

18260/2019-MZE Vzhledem ke komplikacím spojeným se 
zadáváním veřejné zakázky na zpracování 4 
plánů dílčích povodí (Plán dílčího povodí Horní 
Vltavy, Plán dílčího povodí Berounky, Plán 
dílčího povodí Dolní Vltavy a Plán dílčího 
povodí ostatních přítoků Dunaje) a posunu 
jejího vypsání, budeme schopni poskytnout 
první výstupy pro zapracování národních plánů 
povodí nejdříve k 30. 9. 2019. To se týká 
následujících položek Časového plánu 
a programu prací: 

- „Hodnocení CHÚ – oblasti vymezené 
pro odběr vody určené k lidské spotřebě 
podle článku 7 RSV“. 

- Aktualizace HMWB § 14, pokud bude do 
té doby k dispozici aktualizace příslušné 

Akceptováno 
částečně 

 „Hodnocení CHÚ – 
oblasti vymezené pro 
odběr vody určené k 
lidské spotřebě podle 
článku 7 RSV“ – 
viz vypořádání 
připomínky č. 4. 

 „Aktualizace HMWB 
§ 14“ – viz vypořádání 
připomínky č. 7. 

 „Zhodnocení dopadu 
lidské činnosti na stav 
povrchových a 
podzemních vod § 9“ – 
viz vypořádání 
připomínky č. 8. 



 

metodiky“. 
- „Zhodnocení dopadu lidské činnosti na 

stav povrchových a podzemních vod § 
9“. 

- „Návrh opatření § 17 – 1. Kolo. Na 
základě dat hodnocení k roku 2015“ 

 
Z těchto důvodů si dovolujeme požádat o 
posunutí termínu plnění čtyř výše uvedených 
činností na 30. 9. 2019. K tomuto termínu 
budeme schopni poskytnout i „Předběžný 
přehled významných problémů nakládání 
s vodami § 13“. 

 „Návrh opatření § 17 – 
1. Kolo. Na základě dat 
hodnocení k roku 2015“ 
– viz vypořádání 
připomínky č. 13.  

 „Předběžný přehled 
významných problémů 
nakládání s vodami § 13“ 
– viz vypořádání 
připomínky č. 9. 

25. Povodí Vltavy, 
státní podnik 

18260/2019-MZE Předpokládáme, že termín 30. 4. 2019 uvedený 
u činnosti „Monitoring“ znamená předání dat 
státních podniků Povodí do systému ARROW. 

Vysvětleno Viz vypořádání připomínky 
č. 6. 

26. Povodí Vltavy, 
státní podnik 

18260/2019-MZE U činnosti „Hodnocení stavu k roku 2018 – 
povrchové vody doporučujeme posun termínu 
dokončení z 31. 10. 2019 na 31. 12. 2019. 

Akceptováno Viz vypořádání připomínky 
č. 11. 

27. Povodí Vltavy, 
státní podnik 

18260/2019-MZE U činnosti „Schválení PDP příslušnými KÚ“ na 
konci tabulky si dovolujeme upozornit, že plány 
dílčích povodí schvalují kraje podle své územní 
působnosti, nikoliv krajské úřady. 

Akceptováno Viz vypořádání připomínky 
č. 15. 


