Meziresortní komise VODA–SUCHO
záznam z 8. jednání výkonného výboru ze dne 18. 1. 2017 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 5 bodů programu:
K bodům č. 1) programu jednání – projednání základních parametrů návrhu
Koncepce řešení problematiky sucha na území ČR (název, struktura, rozsah,
formální náležitosti), č. 2) programu jednání – zapojení poradního orgánu do
tvorby návrhu Koncepce a č. 5) programu jednání – budoucnost meziresortní
komise
Mgr. Mark Rieder (VÚV TGM) informoval přítomné, že vláda ČR dne 9. 1. 2017 projednala
a vzala na vědomí “Informaci o stavu plnění opatření pro zmírnění negativních dopadů
sucha a nedostatku vody“, uloženou usnesením vlády ČR č. 620 ze dne 29. července 2015
(dále jen usnesení č. 620/2015) a poděkoval za práci všem, kteří se na vypracování
informace podíleli.
Členové výkonného výboru komise potvrdili tajemníky rozeslaný návrh osnovy ze dne
16. 1. 2017 ke zpracování Koncepce ochrany před následky sucha pro území České
republiky (dále jen Koncepce) vyplývající z usnesení č. 620/2015. Náměstek ministra
Ing. Vladislav Smrž (MŽP) informoval přítomné, že probíhají jednání mezi MŽP a MMR k
formě a názvu dokumentu Koncepce s tím, že s určitými dokumenty jsou spojeny určité
povinné atributy (např. SEA). Účastníci jednání se shodli, že po prvotním naplnění
obsahu dokumentu by se mělo rozhodnout, jakou finální formu by měl dokument mít.
Ing. Josef Nistler (MŽP) uvedl, že obsah dokumentu by měl být směřován tak, aby bylo
naplněno usnesení vlády č. 620/2015, tedy aby vznikla Koncepce. Dále uvedl, že dne 9.
1. 2017 byl vládou ČR rovněž přijat Národní akční plán ke Strategii pro přizpůsobení se
změně klimatu a že oba dokumenty musí být v souladu. To potvrdil i náměstek ministra
Ing. Smrž (MŽP) s tím, že dle návrhu osnovy se oba dokumenty zdají být provázané a
nejsou si ve vzájemném rozporu.
Členové výkonného výboru komise se shodli, že pokud bude dokument procházet
procesem SEA, ve vládním usnesení č. 620/2015 uložený termín pro vznik Koncepce k
suchu ke konci června 2017 se nejeví jako reálný a vláda by měla v tomto termínu vzít
dokument pouze na vědomí a zároveň uložit úkol postoupit dokument procesu SEA.
Mgr. Mark Rieder (VÚV TGM) vyzval jednotlivé garanty kapitol návrhu Koncepce k
zahájení jejich naplňování v max. rozsahu 2 strany ke každému bodu osnovy na základě
shody účastníků komise. Zástupce MZe RNDr. Pavel Punčochář, CSc. dále poznamenal, že
z těchto podkladů bude sestavena náplň Koncepce.
Mgr. Mark Rider (VÚV) dále vyzval přítomné, aby se vyjádřili k barevně zvýrazněným
nejasnostem v návrhu osnovy. Členové komise souhlasili s doplněním kapitol osnovy
návrhu Koncepce dle návrhu Ing. Miloslava Nováka (SSHR), kpt. Ing. Ivan Koleňák (GŘ
HZS ČR) předložil upřesněné znění 4 kapitol v gesci MV. Na základě připomínek MŽP
byly dále z návrhu osnovy odstraněny nadbytečné kapitoly, týkající se plánu pro

zvládání rizika sucha z důvodu jeho nejasné formy a typového plánu Dlouhodobé sucho,
který již v současnosti na resortu MŽP vzniká a bude předložen před termínem vzniku
Koncepce. Ing. Miroslava Mrkvičková (MF) požádala o úpravu znění kapitoly týkající se
cen za odběr povrchové vody a souhlasila s textací navrženou ředitelem RNDr. Petrem
Kubalou (PVL). Dále se informovala na předpokládaný obsah kapitoly v souvislosti s
cenovými pásmy za odběr pitné vody, které česká legislativa nezná, tajemník komise
RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. (VÚV), podal vysvětlení, že se bude jednat o analýzu
zkušeností ze zahraničí, kterou provede IEEP. Upřesnění k formě a rozsahu textace v
rámci gesčně příslušné kapitoly si vyžádala i Ing. Pavla Kulhánková (MPO). Na návrh Ing.
Václava Hlaváčka (AK ČR) byl do kapitoly týkající se legislativy doplněn návrh zákona o
komplexním zemědělském pojištění. Ředitel odboru obecné ochrany přírody Ing. Jiří
Klápště (MŽP) navrhl změnit název kapitoly technického opatření "Realizace nádrží..." na
"Prověření možností realizace nádrží...", s čímž nesouhlasil RNDr. Petr Kubala (PVL) s
ohledem na věc, že posouzení vhodnosti jednotlivých typů opatření v povodí s ohledem
na problematiku sucha se věnuje kapitola v analytické části návrhu Koncepce. Ing.
František Pavlík, Ph.D. (SPÚ), souhlasil se spolugescí u dílčích kapitol návrhu Koncepce s
tím, že jako další spolugestor bude uveden CzechGlobe a hlavní gestoři (uvedeni na
prvním místě) jsou s tímto označením a souvisejícími závazky srozuměni. Ing. Petr
Lepeška (MMR) upozornil na důsledné rozvedení kapitoly 1.1 (cíle, prioritizace, principy,
způsoby jejich naplňování), zejména bude-li finální dokument strategií/koncepcí.
Ve spolupráci zástupců MŽP (Ing. Josef Nistler) a MZe (RNDr. Pavel Punčochář, CSc.) byl v
souvislosti se vznikem dokumentu Koncepce předložen následující harmonogram
navazujících prací:















20. 1. – finální verze osnovy návrhu Koncepce;
3. 3. – naplnění textu jednotlivých kapitol hlavními gestory v rozsahu 1–2 strany ke
každému bodu osnovy;
polovina března – výběr nosných témat z dodaných textů v rámci jednotlivých
kapitol, redukce rozsahu textu;
16. 3. – seminář k návrhu Koncepce, prezentace redukovaného materiálu členům
poradního orgánu komise za přítomnosti členů výkonného výboru komise;
16. 3. – 9. jednání výkonného výboru komise VODA–SUCHO v návaznosti na
seminář;
do poloviny dubna – zpracování náplně Koncepce, doplnění/zapracování
připomínek poradního orgánu komise;
20. 4. – 10. jednání výkonného výboru komise VODA–SUCHO, pracovní setkání nad
výslednou podobou Koncepce;
28. 4. – dokončení Koncepce;
2. 5. – vnitřní připomínkové řízení (VPŘ) na MZe a MŽP, ostatní resorty projednají
dle svých potřeb;
15. 5. – vypořádání připomínek z VPŘ, postoupení dokumentu na poradu vedení
resortů;
22. 5. – dokument připraven do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ);
2. a 3. týden června – vypořádání připomínek z MPŘ;
23. června – předložení Koncepce na jednání do vlády;
konec června – 11. jednání členů výkonného výboru komise VODA–SUCHO v
souvislosti se zvážením další existence komise.

K bodu č. 3) programu jednání – webový portál sucho v krajině
Ing. Tereza Davidová, Ph.D. (MŽP) představila nově vzniklý webový portál "Sucho v
krajině" a vyzvala členy komise ke sdílení informací s tematikou sucha na této platformě,
zejména pokud tyto vyplývají nebo souvisejí s činností meziresortní komise VODA–
SUCHO. Za resort MŽP zde budou uloženy analytické podklady k vypracování
jednotlivých kapitol návrhu Koncepce k suchu, stejně jako veškeré dokumenty formální
a informativní povahy. Součástí webového rozhraní je i mapový prohlížeč se zobrazením
informací souvisejících s tematikou sucha včetně jeho předpovědi, hodnocení a dopadů.
K bodu č. 4) programu jednání – personální změny ve výkonném výboru komise
Tajemnice komise Ing. Bohdana Dudychová (MZe) předala zástupci resortu MŽP Ing.
Tereze Davidové, Ph.D. jmenovací dekrety do výkonného výboru komise podepsané
ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou pro Ing. Miloslava Nováka (SSHR)a Mgr.
Ing. Petra Lepešku (MMR). Dále byla předána odvolání z funkce člena výkonného výboru
komise pro RNDr. Jana Hodovského (PMO) a Ing. Tomáše Sklenáře (MMR). Tajemníci
komise byli dále pověření připravením jmenovacího dekretu do poradního orgánu
komise pro Ing. Martina Vavřičku z Ředitelství vodních cest ČR.
Zpracovali: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. a Ing. Bohdana Dudychová, tajemníci komise,
dne 31. 1. 2017
Přílohy:
Návrh osnovy návrhu "Koncepce ochrany před následky sucha na území České
republiky" (stav ke dni 16. 1. 2017, tj. před finální úpravou), doručený e-mailem ze dne
16. 1. 2017.
Pracovní osnova k návrhu "Koncepce ochrany před následky sucha na území České
republiky" (stav ke dni 26. 1. 2017, tj. po finální úpravě), doručená e-mailem ze dne 26.
1. 2017.

