ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
záznam z jednání zástupců MŽP a MZe výkonného výboru komise VODA-SUCHO ze dne
11. 11. 2015 ve VÚV TGM
Jednání zahájil spolupředseda komise Mgr. Rieder, který v úvodu zmínil schůzku
ministrů MŽP a MZe v PSP ČR dne 22. 10. 2015, na jejímž základě inicioval toto jednání s
cílem projednat návrh společného postupu ve věci plnění úkolu daného usnesením
Vlády (materiál "SUCHO") ze dne 29. 7. 2015 (č. 629). Přítomným dále prezentoval
návrh projektu SUCHO (včetně harmonogramu prací a předpokládaného rozpočtu
projektu), pokrývající řešení úkolů v gesci MŽP, případně ve spolugesci MŽP a MZe (30
subprojektů, 59 dílčích úkolů).
Ředitelka odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje MZe Ing. Prečanová přítomné
informovala o přípravě postupu plnění úkolů v gesci MZe (25 úkolů) v rámci "Strategie
plnění opatření pro zmírnění dopadu sucha", které si rozdělily jednotlivé sekce
ministerstva (narozdíl od MŽP bez přímého navázání na konkrétní rozpočet) s tím, že se
v současnosti pracuje na úkolech s termínem dokončení 2015. Dále zdůraznila, že u
úkolů, které jsou ve spolugesci obou ministerstev, jsou nutná interní jednání mezi
příslušnými odbory (OOV a sekce vodního hospodářství), prioritně u opatření s
termínem dokončení v letech 2015 a 2016.
Ředitel odboru ochrany vod MŽP Ing. Nistler podpořil návrh společného
postupu/projektu, který by vzešel z půdorysu komise VODA-SUCHO. Po syntéze
materiálů obou ministerstev (zařídí tajemník komise s termínem do konce listopadu) by
se k výslednému dokumentu vyjádřili členové komise VODA-SUCHO (připomínkování
dokumentu v první polovině prosince a jeho finalizace na jednání komise dne 14. 12.
2015), poté by byl návrh odeslán na poradu vedení obou ministerstev a po schválení
předložen do Vlády nejspíše začátkem roku 2016. Dále zdůraznil potřebnou finanční
podporu postupu/projektu, navázanou na předpokládaný a předložený rozpočet (za
resort MŽP).
Náměstek ministra ŽP pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Ing. Dolejský zmínil
souběžné dokumenty – Strategii pro přizpůsobení se změně klimatu, Národní adaptační
strategii – a dále nutnost do konce roku 2016 zpracovat Národní akční plán k této
strategii a zdůraznil provázání/sladění těchto dokumentů s navrhovaným
postupem/projektem obou ministerstev při plnění úkolů daných usnesením Vlády s
možností jeho snazšího financování.
Mgr. Rieder přítomné informoval, že prioritní úkol, spočívající v přípravě věcného
návrhu novely vodního zákona z hlediska problematiky sucha, s termínem plnění do
konce roku 2015, je v současnosti MŽP řešen s tím, že v momentě dokončení 1. verze
návrhu bude materiál předán MZe k rozšíření a doplnění.
Generální
ředitel
Povodí
Vltavy
RNDr.
Kubala
upozornil,
že
jistá
nepopulárnost/bolestivost některých opatření musí být rozptýlena účinnou osvětou,
všeobecným konsensem a společnou koordinací postupu.
V Praze, 12. 11. 2015
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