
Meziresortní komise VODA–SUCHO 
 

záznam z 10. jednání výkonného výboru ze dne 27. 11. 2017, konaném na Ministerstvu 
zemědělství  

 
přítomni: viz prezenční listina 

 
Jednání zahájil a přítomné přivítal spolupředseda komise Mgr. Mark Rieder (ČHMÚ), načež 
představil 3 body programu: 
 
K bodu č. 1) programu jednání – II. etapa činnosti meziresortní komise VODA-SUCHO   
 
Ing. Oldřich Vlasák (SOVAK), Ing. Stanislav Němec (MZe), Mgr. Mark Rieder (ČHMÚ) jsou 
pro pokračování činnosti Komise, která by měla kromě dohledu nad plněním cílů Koncepce 
být oproti současnému stavu více iniciativní ve smyslu pozitivních návrhů řešení 
problematiky hydrologických extrémů, které by měly činnost Komise dále posouvat. 
 
Mgr. Lukáš Záruba (MŽP) též upřednostňuje iniciativní úlohu Komise (nápady, impulsy poté 
vznesené na resortech) na místo tvrdého implementačního orgánu, včetně koordinace 
jednotlivých kroků mezi resorty. 
 
Ing. Tereza Davidová, Ph.D. – opatření uvedená v Koncepci by měla být Komisí 
specifikována kdo je za ně odpovědný a jak se budou provádět (např. vnitřní dokument 
Komise). RNDr. Punčochář, CSc. však nesouhlasí s tím, aby případný materiál měl podobu 
NAPu (tj. tvrdá implementace) 
 
Ing. Oldřich Vlasák (SOVAK) navrhl, že dotčení ministři by měli obdržet každoroční situační 
zprávu o pokroku s tím, že pokud budou chtít konkrétnější informace, obrátí se na 
představitele svých resortů v Komisi. 
 
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (ČHMÚ) doporučuje nechat Koncepci SUCHO běžet (Koncepce 
oficiálně teprve startuje), sledovat její naplňování a po čase se sejít k situační zprávě, zda se 
daří nebo nedaří Koncepci naplňovat (v jakých bodech) a podat ministrům příslušnou 
informaci.   
Mgr. Mark Rieder (ČHMÚ) doplnil, že představitele jednotlivých resortů by měli na jednání 
Komise přinést informaci, čeho bylo v rámci naplňování Koncepce dosaženo. 
 
Ing Linda Franková (MŽP) sdělila, že by Komise mohla říci, jak efektivní je naplňování 
jednotlivých bodů Koncepce (co se nedaří) případně přijít s novými opatřeními či jejich 
modifikací. 
 
K bodu č. 2) programu jednání – Diskuse k návrhu úpravy jed nacího řádu Komise  
 
Komise projednala návrh na změnu “Jednacího řádu“ formou “Dodatku Jednacího řádu“, 
který vzešel z připomínkování současného jednacího řádu resorty MZE a MŽP.  
 
Tajemníci Komise poté vyzvali členy výkonného výboru Komise k připomínkování tohoto 
návrhu s tím, že výsledná podoba bude přiložena do přílohy tohoto záznamu (změny a 
doplnění textu vyznačeny červeně).  
 
K bodu č. 3) programu jednání – Aktualizace obsazení jmenov aných členů výkonného 
výboru a členů poradního orgánu meziresortní komise VODA-SUCHO v četně 
spolup ředsedů 
 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe) vyjádřil přesvědčení, že každý resort resp. orgán státní 
správy by měl mít do výkonného výboru komise nominovaného svého člena a zástupce. 
V návaznosti na to Komise oslovila přítomné členy výkonného výboru, aby se vyjádřili 



k setrvání v pozici člena Komise a v případně své nepřítomnosti na jednání Komise za sebe 
navrhli svého zástupce.  
 
Navržené změny v personálním složení Komise jsou vyjádřeny v přiloženém seznamu, který 
je součástí zápisu. 
 
Za končícího dosavadního spolupředsedu Komise Ing. Jiřího Hladíka, Ph.D., byl na návrh 
MZe doporučen nový spolupředseda Komise RNDr. Petr Kubala, generální ředitel státního 
podniku Povodí Vltavy. Komise návrh odsouhlasila. 
 
Různé 
 
Stávající spolupředseda Komise Ing. Jiří Hladík, Ph.D., se na závěr jednání rozloučil se členy 
komise, kterým poděkoval za spolupráci. 
 
Příští jednání výkonného výboru Komise se uskuteční ve VÚV TGM v 1. kvartálu roku 2018. 
 
Zpracovali RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., a Ing. Bohdana Dudychová, tajemníci 
komise, dne 14. 12. 2017. 
 
 
Přílohy: 
 
1) Připomínkovaný návrh “Dodatku Jednacího řádu Komise“ ze dne 21. 12. 2017. 
2) Návrh změn v personálním složení Komise VODA-SUCHO ze dne 21. 12. 2017. 
 
 
 
 
 


