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JEDNACI RAD

meziresortní komise VoDA-sUcHo

článek í
Úvodní ustanovení

Mezíresortní komise VODA-SUCHO (dále jen Komise) je v sou|adu s Memorandem

o spo|upráci zřízena pro Úče|y řešení otázek týkajících se prob|ematiky sucha, nedostatku

vody a da|ších extrémních hydro|ogických jevů v souvis|osti s probíhající změnou k|imatu

napříč dotčenými orgány státní správy a da|šími institucemi. H|avním cí|em Komise

je koordinace prací při implementaci a vyhodnocování opatření navrŽených v Koncepci

ochrany před nás|edky sucha pro Území České repub|iky (dá|e jen Koncepce), schvá|ené

usnesením v|ády č. 528 ze dne 24' července 2017 .

článek 2

Postavení a jmenování č|enů komise

Komise je meziresortní expertní koordinační a poradní orgán, zřízený při Ministerstvu

zemědě|ství a Ministerstvu Životního prostředí, s účastí rozhodujících hospodářských

a ekonomických resortů Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra,

Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva

pro místní rozvoj _ a da|ších dotčených orgánů státnísprávy a institucí.

Cí|em činnosti Komise je s|edovat řešení problematiky sucha, nedostatku vody a da|ších

extrémních hydro|ogických jevů mezi gesčně odpovědnými resorty' Dá|e je cí|em

Komise monitorovat rea|izacijednot|ivých opatření v rámci Koncepce, doh|íŽet nad jejich

plněním a vyhodnocovat efektivitu těchto opatření, zau1ímat expertní stanoviska

k návrhům rea|izace jednotlivých opatření a iniciovat návrhy da|ších opatření pod|e

aktuá|ních informací či na zák|adě nových vědeckých poznatků. Komise zaujímá

stanoviska ke strategickým a koncepčním dokumentům týkajících se prob|ematiky
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Sucha, nedostatku vody a da|ších extrémních hydro|ogických jevů v souvis|ostí

s probíhající změnou klimatu připravovaných na Úrovni zastoupených resortů

a ke konkrétním záměrům mající nadregioná|nívýznam'

Komise je tvořena výkonným výborem a poradním orgánem' Čteny vykonného výboru

tvoří převáŽně zástupci gesčně odpovědných orgánů státní správy a da|ších dotčených

institucí (max' dva zástupci za subjekt), č|eny poradního orgánu tvoří zástupci resortů,

odborných organizací a institucí, zabývající se prob|ematikou hydro|ogických extrémů,

včetně organizací a profesních sdruŽení, které mohou být těmito jevy dotčeny.

Č|eny výkonného výboru a poradního orgánu Komise jmenují a odvo|ávají ministři

zemědě|ství a Životního prostředí na zák|adě nominací dotčených orgánů státní správy

a da|ších institucí.

Komise má dva spo|upředsedy, kteří jsou jmenováni ministry zemědě|ství a Životního

prostředí. Chod běŽné agendy Komise zajišt'ují dva tajemníci, jmenovaní na zák|adě

návrhu předsedů.

článet 3
Jednání komise

Jednání výkonného výboru i poradního orgánu Komise svolávají a řídí spo|upředsedové

Komise. V případě nepřítomnosti obou spo|upředsedů řídí jednání Komise jimi určený

jiný č|en r4ýkonného vyboru Komise'

V případě omIuvené nepřítomnosti č|ena Komise můŽe tento zpInomocnit svého

jmenovaného zástupce pro dané jednání, včetně h|asovacího práva.

Výkonný výbor Komise se schází pod|e potřeby, zpravidla však 2x ročně. Pozvánku

a program jednání obdrŽí č|enové výkonného výboru minimá|ně 3 týdny před jejím

jednáním'

Spo|upředsedové Komise mohou na Žádost výkonného výboru svo|at prostřednictvím

tajemníků Komise jednání poradního orgánu Komise za Úče|em spo|upráce při řešení

konkrétních prob|émů tak, aby by|a zajištěna kontinuita odborného stanoviska

a nás|edného rozhodovacího procesu. Jednání poradního orgánu se mohou účastnit

č|enové výkonného výboru Komise.

Z rozhodnutí spo|upředsedů Komise mohou být na jednání výkonného výboru

a poradního orgánu Komise přizváni externíodborníci k řešení konkrétní prob|ematiky.

Stanoviska Komise jsou přijímána usneseními, která jsou předávána na vědomí

příslušným ministrům k informaci' Č|enové výkonného výboru Komise přijímají návrhy

usnesení h|asováním ak|amací. Při rovnosti h|asů rozhoduje stanovisko spo|upředsedů,

pokud není shodné' o usnesení se na zák|adě navazující diskuse (případně V

pozměněném znění) h|asuje znovu.
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7) Z1ednání výkonného výboru Komise se pořizuje písemný záznam, kde jsou uvedeny

veškeré zásadní oko|nosti zjednání, stanoviska členů výkonného uýboru a da|ších

doporučení, včetně presenční |istiny. Záznam je předán č|enům vykonného výboru

k připomínkám a po jeho schvá|ení zas|án ministrům zemědělství a Životního prostředí

a zároveň archivován tajemníky Komise.

Do konce kaŽdého ka|endářního roku č|enové výkonného výboru Komise sestavují

a schva|ují poziční zprávu o pokroku, která je předkládána pro informaci ministrům

dotčených resortů v lednu nás|edujícího roku.

Výzkumné zprávy, zápisy z jednání Komise a jiné dokumenty vznik|é v rámci činnosti

Komise jsou průběŽně zveřejňovány na webu: www.suchovkraiine.cz

Článek 4

Závěreéná ustanovení

Veškeré změny a dop|ňky Jednacího řádu Komise musí být vyhotoveny V písemné

formě jako dodatek Jednacího řádu Komise a schvá|eny ministry zemědě|ství a Životního

prostředí.

Jednací řád Komise nabývá p|atnosti a účinnosti dnem podpisu ministrů zemědě|ství

a Životního prostředí'

3) Tímto Jednacím řádem se nahrazuje Jednací řád komise č'j.:70252|2014-MzE-11105

a č.j.: 79113/ENVl14 ze dne 16.2' 2015'

2t 02. 20 23. 02. 2018

Y Praze dne.............

8)

e)

1)

2)

V"P.raze dne...........
! ----\

. Richard BrIng. Jiří Mi|ek

ministr zemědě|ství


