Meziresortní komise VODA–SUCHO
záznam ze 7. jednání výkonného výboru ze dne 27. 10. 2016 ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském T.G. Masaryka
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájil a přítomné přivítal spolupředseda komise Mgr. Mark Rieder (VÚV TGM),
načež představil 2 stěžení body programu:
K bodu č. 1) programu jednání – projednání finálních připomínek k návrhu
osnovy souhrnné “Koncepce“ řešení problematiky sucha na území ČR
Ing. Tereza Davidová, Ph.D. (MŽP), zdůraznila, že pro návrh “Koncepce“ je přínosná
zejména analytická část, která chybí v “Národním akčním plánu Adaptace na změnu
klimatu“. Návrhová část současné osnovy je naopak příliš široká a měla by být zeštíhlena
na základě informace pro vládu, vyplývající z usnesení č. 620/2015. Tzn. že pro návrh
“Koncepce“ by měla být identifikována nejefektivnější opatření, která povedou v
realizační části k naplnění formou pilotních projektů a příkladů dobré praxe (k ověření
výsledků).
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe), Ing. Václav Hlaváček (AK ČR) a Ing. František Pavlík,
Ph.D. (SPÚ), se shodli na stručné podobě návrhu “Koncepce“ v rozsahu cca 30 stran ve
smyslu “kam směřovat úsilí v řešení otázek sucha“ s tím, že je možné se inspirovat např.
“Koncepcí řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice“, příp.
“Strategií ochrany před negativními dopady povodní“. Přesnější podoba a harmonogram
návrhu “Koncepce“ by měly být projednány na dalším jednání komise.
Ing. Miloslav Novák (SSHR) na základě podnětů tajemníka komise RNDr. Tomáše Hrdinky,
Ph.D. (VÚV TGM), upraví texty předložené pro návrh “Koncepce“ v tom smyslu, aby se v
tomto návrhu řešil především stav před započetím krizového stavu, neboť za krizového
stavu se situace řídí dle příslušných krizových zákonů a to včetně otázek spojených se
suchem a nedostatkem vody.
Ing. Miroslava Mrkvičková (MF) zmínila možnost diskuse nad sjednocením v návrhu
“Koncepce“ použité terminologie ohledně poplatků/cen za odběr vody (podzemní i
povrchové). Z důvodu neúčasti zástupců podniku Povodí byla diskuse odložena,
nicméně MF trvá na používání správné terminologie ohledně poplatků/cen za odběr
vody v celém dokumentu.
K bodu č. 2) programu jednání – finalizace odečtu prací za rok 2016, vyplývající z
usnesení vlády č. 620/2015
Tajemník komise RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. (VÚV TGM), informoval přítomné o
stávající podobě informace pro vládu ohledně plnění usnesení č. 620/2015 s tím, že k
několika dílčím úkolům chybí dodat text plnění. RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe) zajistí
dodání textů plnění za svůj resort do 4. 11., Ing. Miroslava Mrkvičková (MF) do 14 dnů.
Ing. Tereza Davidová, Ph.D. (MŽP), poukázala na fakt, že cílem dokumentu je především
informovat vládu, co je připraveno pro návrh “Koncepce“ s tím, že soubor detailních
analýz, které vznikly plněním dílčích úkolů bude uveden na webu VÚV, zřízenému k

tomuto účelu a pro shromažďování výstupů z komise (zprávy, studie, mapy, záznamy z
jednání apod.). Souhrn by měl obsahovat hlavní výstupy s příslušnými hypertextovými
odkazy a také doporučení, co by měl návrh “Koncepce“ dále rozpracovávat.
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe) vyjádřil své přesvědčení, že by informace pro vládu
měla být stručná a výstupy z analýz by měly být součástí přílohy materiálu, na čemž se
shodli i ostatní přítomní členové komise s tím, že rozsah informace byl stanoven na 1
stranu textu/1 dílčí úkol + úvod a závěrečné shrnutí.
Kpt. Ing. Olga Píchová (HZS) a Ing. Tereza Davidová, Ph.D. (MŽP), společně diskutovali
odlišný pohled bývalého a současného vedení NP Šumava na přítomnost zdrojů požární
vody v I. zónách NP Šumava a s tím související podobu textu k dílčímu úkolu E/8.
Ing. Miroslava Mrkvičková (MF) představila přání resortu MF vyčíslit náklady spojené se
vznikem návrhu “Koncepce“, což dle spolupředsedy komise Ing. Jiřího Hladíka, Ph.D.
(VÚMOP), a RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. (MZe), může být problematické z důvodu prací
souběžně odváděných i na jiných úkolech. Zástupce MF dodá do příštího jednání
pracovní skupiny (viz níže) k tomuto bodu bližší informaci, nicméně na přesném
vyčíslení nákladů v návaznosti na výše uvedené netrvá.
Účastníci jednání se dále shodli, že i když dokument vzhledem ke své povaze nepůjde do
meziresortního připomínkového řízení, i vnitřní připomínkové řízení (dále VPŘ) má své
termíny a je třeba v tomto ohledu jednat rychle. Na základě toto byl stanoven
harmonogram dalších kroků (viz níže) s tím, že resort MŽP ověří možnost vybavení
dokumentu příslušnými formalitami. Na den 21. 11. 2016 byla sjednána informační
schůzka pracovní skupiny výkonného výboru (zástupci všech gesčně odpovědných
resortů), na které by měla být odsouhlasena finální podoba dokumentu (včetně všech
náležitostí) před zasláním do VPŘ.
Důležité termíny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do 31.10. – potvrzení gesce MŽP nad formalitami spojenými s předkladem do vlády
do 4.11. – doplnění a zaslání textů za resort MZe tajemníkům komise
(tomas_hrdinka@vuv.cz, bohdana.dudychova@mze.cz)
do 11.11. – doplnění a zaslání textů za resorty MF, MV a MPO
do 11.11. – schůzka zástupců resortů MŽP a MZe a tajemníků komise nad zkrácenou
verzí (1 dílčí úkol/1 strana)
do 18.11 – vyhotovení formalit (obálka, předkládací zpráva, informace, příloha,
tisková zpráva) + úvod a závěrečné shrnutí
21.11. 9:00 hod. – schůzka zástupců gesčně odpovědných resortů (pracovní skupina
členů výkonného výboru komise) nad finální podobou informace včetně formalit
22.11. – odeslání materiálu do VPŘ
do 30.11. – vypořádání připomínek z VPŘ
do 16.12. – postoupení dokumentu na porady ministrů a následné předložení do
vlády

Zapsal: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., tajemník komise, 28. 11. 2016

