Meziresortní komise VODA–SUCHO
Záznam ze 3. jednání výkonného výboru ze dne 14. 2. 2014 ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském T.G. Masaryka.
Jednání zahájil spolupředseda komise Mgr. Mark Rieder, který shrnul obsah schůzky
zástupců komise za resorty Ministerstva životního prostředí (dále MŽP) a Ministerstva
zemědělství (dále MZe), konané 11. 11. 2015. Na základě jednání vznikne jeden materiál
do Vlády (informativního charakteru) o odečtu prací za rok 2015 a předpokládaných
činností do konce roku 2016. Způsob financování příslušných úkolů vyplývajících z gescí
obou ministerstev bude odlišný. MZe počítá s financováním jednotlivých úkolů daných
usnesením Vlády č. 620 skrze prostředky z jeho rozpočtové kapitoly, MŽP navrhuje
samostatné podání projektu SUCHO, který po úpravě čítá 22 subprojektů (s gescí čistě
MŽP + s gescí MŽP ve spolupráci s ostatními resorty). Do návrhu projektu MŽP byl
navrácen subprojekt týkající se umělé infiltrace vody. Počítá se s brzkým předložením
návrhu projektu do vnitřního připomínkového řízení MŽP a poté do Vlády.
Zástupce MZe RNDr. Pavel Punčochář, CSc., podpořil vytvoření společného odečtu prací
pro Vládu za rok 2015 a výhled do roku 2016. Dále zdůraznil, že MZe na opatření
vedoucí k vytvoření koncepce k suchu (naplnění materiálu daného usnesením č. 620)
nebude požadovat další prostředky nad rámec financování z resortní kapitoly MZe,
nicméně připustil, že jiné možnosti financování mohou být spojeny s realizací
konkrétních opatření při naplňování budoucí koncepce. RNDr. Petr Kubala konstatovat,
že způsoby financování úkolů daných usnesením č. 620 jsou sice odlišné v závislosti na
zvoleném přístupu obou resortů (což bylo už na značeno na poslední schůzce 11. 11.
2015), nicméně spějí ke stejnému cíli, tj. k jeho naplnění.
Zástupkyně Ministerstvo vnitra (dále MV) kpt. Ing. Olga Píchová z Hasičského
záchranného sboru upozornila na úkol D/6 týkající se letecké hasičské služby, u kterého
je ve vládním materiálu nesprávně uvedena gesce MV. RNDr. Punčochář přítomné
informoval, že došlo k dohodě resortů MZe a MV na převzetí gesce za toto opatření s tím,
že nebude vykonávána hlídková letecká činnost (pouze zásahy k ohlášeným požárům) z
důvodu nedostatku zdrojů.
Zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu (dále MPO) Ing. Pavlína Kulhánková
informovala přítomné, že v 1. pol. roku 2016 chce zahájit jednání z dalšími účastníky
úkolů, u nichž je gestorem, u ostatních opatření, kde má MPO uvedenou spolupráci,
předpokládá, že bude osloveno příslušným gestorem. Dále zmínila program TRIO, kde v
rámci sekce Prostředí pro kvalitní život lze realizovat některé úkoly, např. úkol G/6.
Tajemník komise RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., vytvoří do poloviny ledna 2016 návrh
"makety" odečtu prací, kterou následně rozešle členům výkonného výboru komise k
naplnění informacemi a připomínkování s termínem 1. únorového týdne 2016 tak, aby
byl materiál připraven k odsouhlasení na 4. jednání komise ve 2. únorovém týdnu 2016.
Poté bude materiál zaslán do zúženého meziresortního připomínkového řízení, které by
mělo být skončeno ke konci února 2016 a poté materiál předán jako materiál pro
informaci do Vlády.

RNDr. Punčochář sdělil přítomným, že dosavadní ředitelka SOVAKu, paní Ing. Miloslava
Melounová, ve funkci skončila a na její místo byl jmenován Ing. Oldřich Vlasák, kterému
by měl být zaslán zápis a jmenovací dekret ke členství ve výkonném výboru komise.
Dále byl členy komise diskutován rozdíl mezi připravovanou "velkou" a "malou" novelou
zákona, přičemž "malá novela" spočívá především v úpravě cen za odběr surové vody
(nyní v meziresortním řízení) a "velká" novela pak zakomponování samostatné hlavy
"SUCHO" včetně výčtu kompetencí, zodpovědností, popisu opatření, terminologie, vazby
na další zákonné úpravy apod.
Zástupce MŽP Ing. Josef Nistler přítomné informoval, že základ pro věcný návrh "velké"
novely vodního zákona nechal v posledních měsících roku 2015 zpracovat OOV MŽP
odborníky VÚV a po dohodě s RNDr. Punčochářem se v lednu 2016 uskuteční společné
jednání MŽP (VÚV) a MZe za účelem dopracování tohoto návrhu. Zájem na dopracování
věcného návrhu projevila Ing. Kulhánková, která upozornila na řadu náležitostí
souvisejících s resortem MPO a jeho problematikou (omezování povolení nakládání s
vodou).
Byla zmíněna i problematika novely zákona o ZPF jako jednoho z úkolů vyplývajících z
usnesení č. 620. O aktuální situaci členy komise informoval Ing. Jiří Klápště, který
zdůraznil nutnou provázanost a koordinaci s Akčním plánem ke Strategii přizpůsobení
se změně klimatu.
Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) Ing. Tomáš Sklenář přítomným
sdělil pohled MMR na některé úkoly uložené usnesením č. 620, zejména k problematice
LAPV, možným problémům spojených s rozšířením JE Dukovany a dále zmínil chystanou
novelu stavebního zákona (zrychlené řízení k vydání územního rozhodnutí).
4. jednání výkonného výboru komise VODA-SUCHO se uskuteční ve středu 10. 2. 2016.
Termíny:
15. 1. 2016 – zaslání "makety" odečtu prací za rok 2015 a návrh činností na rok 2016
do 29. 1. 2016 – naplnění odečtu prací a činností informacemi za jednotlivé resorty
do 5. 2. 2016 – připomínkování naplněného odečtu prací a činností
10. 2. 2016 – 4. jednání meziresortní komise VODA–SUCHO
Zpracoval: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., tajemník komise, 18. 12. 2015

