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záznam z 9. jednání výkonného výboru Komise ze dne 25. 4. 2017 ve Výzkumném ústavu 
vodohospodářském T.G. Masaryka, přítomni – viz prezenční listina 

 
Jednání zahájila Ing. Anna Hrabánková (VÚV TGM) v zastoupení spolupředsedy Komise 
Mgr. Marka Riedera (VÚV TGM), načež představila hlavní bod programu: 
 
Projednání a připomínkování návrhu Koncepce na ochranu před suchem pro 
území ČR (v nové struktuře, navržené na odborném semináři 28. 3. 2017) 
 
Ing. Magdalena Nesládková (VÚV TGM) představila jako členka–editorka koordinačního 
týmu přítomným členům Komise návrh upravené struktury Koncepce, vzniklé na 
základě podkladů prezentovaných na odborném semináři dne 28. 3. 2017 ve VÚV TGM, 
kde byla rovněž prezentována "zeštíhlená" osnova návrhu Koncepce, do které bylo 
potřeba rozsáhlý podkladový materiál upravit. V novém návrhu struktury Koncepce v 
návaznosti na analytickou část (kapitola 2) přibyla kapitola 3, která definuje 5 
základních strategických pilířů Koncepce, vhodně zobecňujících jednotlivá opatření z 
původního návrhu osnovy Koncepce, dále podrobněji rozpracovaná v kapitole 4. 
Kapitola 5 se zabývá nástroji na implementaci Koncepce (legislativa, ekonomické 
nástroje, osvěta), kapitoly 6 a 7 se věnují mezinárodním souvislostem, resp. podpoře 
výzkumu problematiky sucha. Členové Komise vyjádřili souhlas s tímto novým, 
kompaktnějším návrhem struktury Koncepce, nicméně zazněly podněty k úpravě 
některých kapitol. 
 
Mgr. Ing. Petr Lepeška (MMR) vyjádřil pochyby o současných atributech materiálu, který 
má být koncepční povahy s tím, že návrhová část by měla přímo vycházet ze zjištění 
pospaných v analytické části, což ne u všech prezentovaných opatření platí a toto 
propojení (logickou návaznost) je zapotřebí dopracovat. Odůvodnění realizace 
jednotlivých opatření v kapitole 4 by rovněž mělo být spíše součástí analytické části v 
kapitole 2. Formální připomínky MMR k těmto atributům budou zaslány zástupcům MZe 
a MŽP do 4. 5. 2017. 
 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe), v souvislosti s dosavadním průběhem prací na 
Koncepci a z důvodu napjatých termínů doporučil vytvoření užšího koordinačního týmu 
tvořeného zástupci obou hlavních odpovědných resortů (MŽP a MZe), z jejichž 
kooperace vzejde finální podoba návrhu Koncepce. Rovněž oznámil, že MZe zreviduje 
dosavadní materiál zaslaný členům Komise dne 21. 4. 2017 jako podklad pro jednání a 
do 28. 4. 2017 jej zašle k připomínkám na MŽP. V návaznosti na to se uskuteční jednání 
(viz harmonogram) zástupců MZe a MŽP (ve formátu 4+4). Dále RNDr. Punčochář vyzval 
ostatní odpovědné resorty a instituce (MPO, MV, MF, MMR, SOVAK), aby do 4. 5. 2017 
zaslaly relevantní připomínky a doplnění textu k současnému návrhu Koncepce 
zástupcům hlavních resortů MŽP (tereza.davidova@mzp.cz) a MZe 
(pavel.puncochar@mze.cz) k zapracování. RNDr. Punčochář požádal členy Komise o 
dodržení navržených termínů. Dále upozornil, že v souvislosti s některými opatřeními 
bude nutné navázat kontakt se Ministerstvem zdravotnictví (v období ještě před MPŘ). 
 
Ing. Josef Nistler (MŽP) se vyjádřil k formálním dokumentům v souvislosti s předložením 
návrhu Koncepce vládě ČR, které zpracovalo MZe s tím, že uváděná provázanost 
realizace navržených opatření na dotační tituly (finanční zdroje) není v rámci všech 
resortů dostatečně zajištěna a požádal o příslušnou úpravu textu, s čímž ostatní členové 



Komise vyjádřili souhlas. Upravený text zašle MŽP zástupci MZe do 27. 4. 2017. Byla 
rovněž otevřena otázka budoucnosti Komise po termínu přijetí Koncepce (30. 6. 2017). 
Bylo konstatováno, že mandát Komise nekončí s odevzdáním materiálu do vlády a tato 
se bude jako podpůrný orgán odpovědných resortů dále angažovat v souvislosti s 
naplňováním Koncepce a zpracováním hodnotících zpráv. K formulaci textu do vládního 
usnesení se nabídl RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (ČHMÚ), který text zašle zástupcům MŽP a 
MZe do 27. 4. 2017. 
 
Plk. Ing. Ivan Koleňák (GŘ HZS ČR) upozornil na chybějící opatření týkající se Letecké 
hasičské služby a přislíbil dodání příslušného textu zástupcům MŽP a MZe. Dále 
upozornil na příliš podrobně rozpracovanou kapitolu týkající se navrhované tzv. suché 
hlavy vodního zákona, která se ještě může měnit a doporučil její důrazné zestručnění. 
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. (ČHMÚ), dále doporučil lepší funkční propojení kapitoly 3 na 
kapitoly 4 a 5 s tím, že opatření uvedená v kapitole 5 se týkají všech 5 hlavních pilířů ve 
vzájemné funkční provázanosti. Dále doporučil v kapitole 3 uvést 3 hlavní zobecňující 
cíle, ke kterým by Koncepce měla v krátkodobém a střednědobém horizontu směřovat. 
Ing. Marie Janečková (MF) spolu s Ing. Miroslavou Mrkvičkovou (MF) přislíbily úpravu 
názvosloví týkajícího se ekonomických opatření v kapitole 5. 
 
Zástupci hlavních odpovědných resortů MŽP a MZe se dohodli na dílčí koordinační 
schůzce k atributům Koncepce se zástupcem MMR s termínem 3. 5. 2017. Dále členové 
výkonného výboru Komise odsouhlasili, že návrh Koncepce bude ještě před 
meziresortním připomínkovým řízením zaslán na vědomí poradnímu orgánu Komise. 
 
Harmonogram termínů: 
 

• 27.–28. 4.  – MZe zašle MŽP revidovaný text návrhu Koncepce k připomínkování; 

• 3. 5. – dílčí schůzka zástupců MŽP a MZe se zástupcem MMR k formálním atributům 
návrhu Koncepce; 

• 4. 5. – gesčně odpovědné resorty a další instituce zašlou zástupcům MZe a MŽP 
návrhy na změny a doplnění textu současného návrhu Koncepce; 

• 9.–10. 5. – koordinační schůzka editorů návrhu Koncepce ve formátu tvořeného 
zástupci MŽP a MZe ve formátu 4+4; 

• 12. 5. – upravené shodné texty návrhu Koncepce do vnitřních připomínkových 
řízení (VPŘ) (MZe+MŽP); 

• 22. 5. – předání návrhu Koncepce do porady vedení na obou resortech (MZe+MŽP); 

• 29.–30. 5. – projednání návrhu Koncepce v poradách vedení na obou resortech 
(MZe+MŽP); 

• 30.–31. 5. – MZe postoupí návrh Koncepce do  meziresortního připomínkového 
řízení (MPŘ); 

• 13.–16. 6. – vypořádání připomínek z MPŘ; 

• 19.–23. 6. – rezerva pro případná závěrečná jednání; 

• 24.–30. 6. – předložení návrhu Koncepce do vlády. 

 
Zpracovali: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D. a Ing. Bohdana Dudychová, tajemníci komise, 
dne 27. 4. 2017 


