Meziresortní komise VODA–SUCHO
záznam z 11. jednání výkonného výboru ze dne 17. 4. 2018, konaném ve Výzkumném
ústavu vodohospodářském T.G. Masaryka
přítomni: viz prezenční listina
Jednání zahájili a přítomné přivítali spolupředseda komise RNDr. Petr Kubala (PVL)
společně se spolupředsedou RNDr. Janem Daňhelkou, Ph.D. (ČHMÚ) a ředitelem VÚV
Ing. Tomášem Urbanem, načež představili 2 hlavní body programu:
K bodu č. 1) programu jednání – představení nově jmenovaných členů komise
Na úvod jednání tajemníci komise informovali přítomné o termínovém posunu 11. jednání
komise (dle zápisu z 10. jednání tato měla proběhnout na konci I. kvartálu 2018) z důvodu
souvisejících s administrací podpisů jmenovacích a odvolacích dekretů a nového Jednacího
řádu komise. Jmenovací a odvolací dekrety budou novým členům komise po dohodě
doručeny prostřednictvím poštovních služeb.
Dále tajemníci představili nově jmenované členy výkonného výboru komise:
Ing. Jiří Bednář (MŽP), Ing. Josef Čech (MZe), Ing. Václav Hlaváček, CSc. (AK ČR),
Ing. Petr Kutálek (MZe), plk. Ing. Pavel Nepovím (GŘ HZS ČR), RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
(VÚMOP), Ing. Tomáš Urban (VÚV), Ing. Ivo Veselý (MZd), Mgr. Lukáš Záruba (MŽP).
Poté se přítomní nově jmenovaní členové komise představili ostatním členům:
Ing. Petr Kutálek (MZe) – ředitel odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení MZe nabídl
pomoc ve věci bezpečnostního výzkumu, zvýšení strategické ochrany vodních děl, případně
vazeb na zástupce Bezpečnostní rady státu v otázkách vody a sucha.
Ing. Tomáš Urban (VÚV) – ředitel VÚV, dříve působil v ČIŽP, nabízí pohled na vodu z jiného
úhlu (např. dodržování zákonných postupů v oblasti vodního hospodářství včetně
problematiky odpadů).
RNDr. Pavel Novák, Ph.D. (VÚMOP) – náměstek pro výzkum a vývoj, nahradil v komisi
bývalého ředitele Ing. Hladíka.
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe) informoval o žádosti Asociace krajů ČR doplnit jejich
zástupce do orgánů komise; z rozhodnutí vedení MZe bylo do výkonného výboru
a poradního orgánu komise doporučeno nominovat po jednom zástupci; tajemníci očekávají
odpověď v nejbližších týdnech.
Tajemnice komise Ing. Bohdana Dudychová (MZe) informovala o plánovaném odchodu
na mateřskou/rodičovskou dovolenou a nabídla, že by svou činnost pro komisi vykonávala i
nadále. Přítomní členové komise tuto nabídku podpořili, čeká se na vyjádření
zaměstnavatele (MZe).
K bodu č. 2) programu jednání – projednání formy a rozsahu tzv. poziční zprávy
o pokroku
Členové komise diskutovali formu a rozsah poziční zprávy o pokroku za daný rok, která
dle Jednacího řádu komise má být v lednu následujícího roku předkládána ministrům
dotčených resortů (viz Usnesení vlády č. 528/2017, odstavec III, bod 3) pro informaci.
Komise se shodla, že zpráva by měla mít podobu stručného, informativního charakteru
(podobná předchozímu dokumentu, zpracovaného komisí – tzv. odečtu prací), jaké úkoly
se daří naplnit, jsou-li plněny v termínu, příp. kde jsou v plnění úkolů vyplývajících

z Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR (dále Koncepce) mezery/zpoždění
atp. Zpráva by měla sestávat ze 3 částí – obecného úvodu (zhodnocení roku
z hydrologického hlediska a formální náležitosti spojené s činností Komise), části reflektující
plnění opatření popsaná v Koncepci (jak se jednotlivá opatření řeší na jednotlivých
resortech/organizacích) a výhledu pro příští rok (doporučení, co je potřeba udělat, v čem
přidat, pojmenovat co se nedaří a co je toho příčinou včetně souvisejících finančních nároků
využitelných při sestavování státního rozpočtu na další rok). Zpráva by měla rovněž
reflektovat 5 základních pilířů Koncepce.
Prostřední část zprávy by reálně měla sestávat ze syntetických dílčích "zpráv" za jednotlivé
dotčené resorty (odpřipomínkovaných přímo na resortech resortech), které si související
analýzy vypracují samy. Souhrnná zpráva bude poté předložena výkonnému výboru komise
k odsouhlasení a následně předložena ministrům.
Tajemníci komise rozešlou členům výkonného výboru komise kostru poziční zprávy spolu
se seznamem opatření uvedených v Koncepci (ke kterým se pak jednotlivé resorty bez
uvedení hlavní gesce přihlásí a pro něž pak samy či v kooperaci vypracují dílčí "zprávy")
v termínu do 2. 5. 2018 (připomínkování do 18. 5. 2018).
K bodu č. 3) různé
Příští jednání výkonného výboru Komise se uskuteční ve VÚV TGM dne 19. 6. 2018.
Zpracovali RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., a Ing. Bohdana Dudychová, tajemníci
komise, v Praze dne 25. 4. 2018.

