Meziresortní komise VODA–SUCHO
záznam z 5. jednání výkonného výboru ze dne 15. 6. 2016 ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském T.G. Masaryka
Jednání zahájil spolupředseda Komise Mgr. Mark Rieder, který stručně seznámil členy
Komise s navrženým programem jednání. K prvnímu bodu programu uvedl, že návrh
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky (dále jen Koncepce),
který má vzniknout dle usnesení Vlády č. 620/2015 do 30. 6. 2017, bude doplněním a
zpřesněním Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR s ohledem na
problematiku sucha a bude v souladu s navazujícím Národním akčním plánem k této
Strategii. VÚV v tomto smyslu navrhne první podobu osnovy Koncepce, kterou tajemník
Komise rozešle všem členům komise k doplnění a připomínkování. Ing. Jiří Klápště jako
zástupce pracovní skupiny k Národnímu akčnímu plánu nabídl součinnost při přípravě
návrhu Koncepce, aby byly práce na obou dokumentech vzájemně koordinovány a
nedublovaly se. Členové komise se shodli, že návrh Koncepce by dále měl obsahovat
konkrétní opatření pro předcházení, nebo řešení negativních dopadů sucha.
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., k druhému bodu programu uvedl, že MZe po vypořádání
připomínek z vnitřního a následného meziresortního připomínkového řízení odeslalo
informaci o odečtu a plánu prací za rok 2015 (na úkolech daných usnesením Vlády č.
620/2015) vládě na vědomí. Dále bylo diskutováno zpracování informace (odečet prací)
o plnění úkolů za rok 2016, která by měla být předložena do Vlády do 23. 12. 2016, tzn. v
říjnu by měla být informace připravena pro MPŘ, což znamená, že do 30. 9. 2016 by měl
být dokument připraven pro vnitřní připomínkové řízení na MŽP a MZe. Ing. Tereza
Davidová, Ph.D., za resort MŽP a RNDr. Punčochář za resort MZe se shodli na odlišné
podobě oproti odečtu prací za rok 2015 s tím, že by tabulková forma měla být nahrazena
jednotlivými kapitolami a subkapitolami, doplněnými v závěru shrnutím za příslušnou
kapitolu (s vynecháním gescí a termínů). Odečet prací za rok 2016 naplní primárně
resorty gesčně odpovědné za jednotlivé úkoly a během srpna/září zašlou texty k
doplnění všem spolugestorům. Členové Komise se na výzvu zástupkyně MF Ing.
Miroslavy Mrkvičkové rovněž shodli, že analýzy/odůvodnění k jednotlivým úkolům by
měly být součástí Přílohy informace pro Vládu, kdežto odečet prací samotný by měl být
přímo v hlavním těle této informace (v odečtu prací za rok 2015 jsou tabulky právě
součástí Přílohy).
Mgr. Rieder informoval členy Komise o návrhu projektu "Řešení problematiky sucha v
rámci gesce Ministerstva životního prostředí", prostřednictvím kterého by se měla
realizovat část úkolů plánovaných na letošní rok a na roky 2017 a 2018. Dokument by
měl být v současnosti předložen do MPŘ. Po jeho schválení vládou bude zajištěna
realizace plánovaných, finančně náročnějších prací na jednotlivých úkolech v letech
2017 a 2018. Členové komise důrazně doporučili urychlené řešení situace ohledně
způsobu financování za resort MŽP, které umožní plnění úkolů vyplývajících z usnesení
vlády č. 620/2015 pro rok 2016. Členové Komise v tomto ohledu rovněž upozornili na
možnost vzniku problematické situace, kdy bude v rámci MPŘ připomínkován odečet
prací na úkolech za rok 2016 a zároveň návrh projektu "Řešení problematiky sucha v
rámci gesce Ministerstva životního prostředí ", který určuje prostředky na řešení těchto
úkolů. Z tohoto důvodu nebylo členy Komise doporučeno podávat do vlády materiál
k zajištění financování prací, které již ve VÚV TGM mají probíhat a zajistit uvolnění
prostředků pro rok 2016 na MŽP jiným způsobem.

V rámci třetího bodu programu byla projednána výzva Ing. Simony Prečanové, aby
zápisy z jednání výkonného výboru Komise, stejně jako další podklady a materiály
vzniklé v souvislosti s činností komise, byly zasílány všem členům komise VODA-SUCHO,
včetně členů poradního orgánu Komise (zajistí tajemník Komise). K tomuto bodu Mgr.
Rieder navrhl zřídit cloudové úložiště, kde by mohly být veškeré materiály uloženy pro
přístup všem členům Komise.
Kpt. Ing. Olga Píchová se informovala na předpokládaný termín zpracování návrhu tzv.
"velké novely" vodního zákona z důvodu zapracování náležitostí vyplývajících z
Koncepce environmentální bezpečnosti do roku 2020, týkajících se ústřední povodňové
komise, RNDr. Punčochář, jehož resort má přípravu gesčně na starosti, předpokládá
termín k příštímu roku s tím, že v současnosti existuje pracovní skupina k věcnému
návrhu novely vodního zákona. Zájem o členství v pracovní skupině projevila
zástupkyně MF Ing. Mrkvičková.
RNDr. Jan Hodovský apeloval na sjednocení, resp. sladění interpretací informací o
hydrologickém a zemědělském suchu pro širší veřejnost s ohledem na to, že i přes
jednotný zdroj dat o suchu, který poskytuje ČHMÚ, jsou mapy často vizualizovány
dalšími institucemi do odlišných podob a širší veřejnost je pak může chybně
interpretovat. Komise v tomto smyslu považuje za oficiální zdroj dat o suchu informace a
datové zdroje ČHMÚ. RNDr. Punčochář přislíbil, že se tomuto tématu budou věnovat
zástupci jednotlivých institucí na schůzce dne 16. 6. 2016.
RNDr. Hodovský se dále zajímal o aktuální informace k aktualizaci Generelu LAPV. Dle
zástupce MZe RNDr. Punčocháře byly práce na aktualizaci Generelu dokončeny s tím, že
byla potvrzena územní rezerva pro 65 stávajících nádrží na LAPV. K územním rezervám
se vyjádřil rovněž zástupce resortu MMR Ing. Tomáš Sklenář v souvislosti s aktualizací
politiky územního rozvoje, který doporučil změny v hájení provádět s velkou rozvahou.
Novými členy výkonného výboru Komise se stali Ing. Marie Mrkvičková z odboru
financování kapitol státního rozpočtu II MF a Ing. Jan Hodovský, generální ředitel Povodí
Moravy. Ing. Tereza Davidová, Ph.D., z odboru ochrany vod MŽP nahradila v poradním
orgánu Komise Mgr. Ing. Janu Tejkalovou, dále se členkou poradního orgánu Komise
stala Ing. Marie Janečková z odboru cenové politiky MF. Druhou tajemnicí Komise se
stala Ing. Dudychová z oddělení strategie a rozvoje MZe, které tajemník RNDr. Hrdinka
zašle veškeré materiály související se vznikem a činností Komise, včetně kontaktů na
členy Komise.
Termíny:
•
•
•
•
•

konec července 2016 – zaslání osnovy návrhu Koncepce všem členům komise VODASUCHO
konec srpna 2016 – doplnění a připomínkování osnovy návrhu Koncepce členy
komise
do 10. 9. 2016 – schůzka zástupců gesčních resortů za plnění úkolů z usnesení vlády
č. 620 (do záznamu z jednání doplnil zástupce MZe, který jednání svolá)
do 30. 9. 2016 – příprava odečtu prací za rok 2016 pro vnitřní připomínkové řízení
na MŽP a MZe
14. 9. 2016 – termín 6. jednání meziresortní komise VODA-SUCHO

Zpracoval: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., tajemník komise, 22. 6. 2016

