
Záznam z jednání Výkonného výboru Mezirezortní komi se VODA – SUCHO  
dne 15. ledna 2020  

Přítomni – prezenční listina 

Jednání zahájili předsedové, RNDr. Kubala a RNDr. Daňhelka popřáli členům Komise 
úspěšný nový rok s dovětkem, že sucho (především v podzemních vodách) pokračuje, tedy 
opatření k omezení jeho následků jsou prioritou nejenom Komise, ale i všech rezortů. Dále 
konstatovali, že oba tajemníci bohužel nemohou být přítomni a pověřili RNDr. Punčocháře 
vytvořením záznamu z jednání. Následně obecně komentovali stav přípravy poziční zprávy, 
kde ještě 2 informace z MŽP chybí a rovněž není zpracován „manažerský souhrn“, který je 
třeba vypracovat.  

Ing. Davidová sdělila, že chybějící texty u 2 opatření již byly zpracovány a rozešle je všem 
účastníkům. 

RNDr. Pavel Punčochář se omluvil všem členům za skutečnost, že polovině prosince vedení 
MZe rozhodlo provést k návrhu Poziční zprávy za rezort MZe vnitřní připomínkové řízení, což 
vedlo k tomu, že díky Vánocům a termínům Porady vedení MZe bude na programu až 
21. 1. 2020. Texty se v zásadě nebudou významně lišit od textů rozeslaných dosud, formální 
úpravy a drobnější změny zjevně budou provedeny, neboť mnozí gestoři opětně své texty 
„vylepšovali“, což je vidět ve vytištěné verzi, kterou nechal kolovat k nahlédnutí členům 
Komise, aby se mohli podívat na formulace u některých opatření, která je zajímají. Tento 
„nový“, tedy Poradou vedení MZe schválený text, bude tajemníkům Komise předán 
neprodleně hned 21.1.). 

Následovalo projednání připomínek, které členové výkonného výboru k textům rozeslané 
Poziční zprávy za r. 2019 zaslali, a vesměs jsou vyznačeny v návrhu zprávy: 

• Ministerstvo financí doručilo zásadní připomínky, které vysvětlila Ing. Mrkvičková. 
Nelze závazkovat MF k zajištění prostředků ze státního rozpočtu, je to záležitost 
vyjednání rezortů. Navržená formulace byla diskutována se závěrem, že je třeba 
pouze konstatovat, kolik je zajištěno a kolik ještě rezort musí zajistit pro naplnění 
příslušných programů. Připomínka se nejvíce týká MZe, RNDr. Punčochář navrhne 
dikci textu a po konzultaci s Ing. Mrkvičkovou bude zařazena do textů všude, kde 
nebyl správný text. Navíc v manažerském souhrnu se potřeba dostatečných 
finančních zdrojů uvede v obecné rovině.  

• Opatření 4.3.5 – „energetické plodiny“, námitka MŽP, že nelze uvést negativní 
stanovisko MZe k zařazení tohoto opatření, které je zásadní pro pohled MŽP na 
rozsah pěstování řepky a kukuřice. Po diskusi, ve které Ing. Hlaváček vysvětlil, že 
energetické plodiny zahrnují potravinářské plodiny, byla doporučena formulace 
odkazující na další koncepční dokumenty – především energetickou politiku ČR. 
Formulace akceptovatelná zástupci MŽP /Ing. Davidovou, RNDr. Horeckým/ zní: 
„Naplňování tohoto důležitého opatření ovšem souvisí s obsahem a naplňováním 
energetické politiky a dalších souvisejících koncepcí“. Doporučena je i zmínka 
v manažerském shrnutí. 

• Rozsáhlejší diskuse proběhla nad způsobem zpracování „manažerského shrnutí“ a 
jeho obsahem. Po kritice zahájené pohledem SPÚ (Ing. Pavlík), že jde o výčet aktivit, 



jak obecně probíhá naplňování Koncepce na ochranu před následky sucha 
poskytováním finančních prostředků v rezortech, ale chybí nadhled, zda opatření již 
přinášejí efekty a kde, resp. proč plnění nejde rychleji a co je hlavním zdrojem 
problémů, proběhla diskuse. Ing. Hlaváček uvedl několik konkrétních překážek 
k efektivnějšímu plnění koncepce – zejména legislativa, majetkoprávní vypořádání 
potřebných pozemků apod. Předsedové se shodli na tom, že manažerský souhrn 
bude orientován obecněji a obsáhne popis zásadních problémů a faktorů, které 
omezují rozsah a rychlost plnění opatření jako celku, tedy zapojit i údaje o 
negativních vlivech. To je ovšem poněkud jiný „manažerský souhrn“, než se 
předpokládalo, bude závažnější a je třeba, aby ho formulovali především členové 
Komise, kteří neodpovídají za celé soubory rezortních opatření (především z MZe a 
MŽP). Proto byla sestavena skupina „zpracovatelů“ manažerského souhrnu ve 
složení: RNDr. Daňhelka – vedoucí, RNDr. Kubala, Ing. Hlaváček, Ing. Urban, Ing. 
Vlasák. Tento přístup byl schválen, hlasování se zdrželi pouze nominovaní 
pracovníci, proti nebyl nikdo. 

• Od zástupce MŽP, RNDr. Horeckého, zazněl námět na kritiku přístupu ke snížení 
počtu pracovníků v rezortech.  Tento záměr nenašel podporu, zatím se naopak uvádí 
ve vládních vyjádřeních personální spíše potřeba korekcí státní správy. 

• K upřesnění souhrnu (manažerského shrnutí) byla navržena následující kritická 
témata/vlivy: legislativní nedostatky, chybí nebo nevyhovuje legislativa; zajištění 
adekvátních finančních zdrojů pro opatření, která jsou rozhodující, 
a nedostatek financí je omezuje; s formou hospodaření v zemědělství souvisí i další 
politiky státu a zejména ekonomické vlivy; pokračující dopady následků sucha 
(průběh zimy), zmínka o nezpoplatnění dešťových vod (SOVAK) atp. Návrh na 
„souhrn, manažerské shrnutí“ bude připraven do 24.1.2020, a rozeslán 
k připomínkám. 

• Zástupci MŽP otevřeli diskusi o nezahrnutí podpor na výstavbu infrastruktury 
kanalizací a ČOV z některých útvarů jejich rezortu a také upozornili na kritiku ze 
strany NKÚ (rovněž tato opatření nepovažují za opatření k omezení následků sucha). 
V navazující diskusi zástupce MZe a SOVAK deklarovali význam – vyčištění vody a 
její návrat do recipientů vypouštěných vyčištěných vod je primární recyklace veškeré 
vody odebrané k využití a zásadně posiluje udržení průtoků ve vodních tocích 
alespoň na minimální úrovni, nezhoršení jakosti vody (viz Rámcová směrnice EU) je 
samozřejmě související podmínkou. RNDr. Kubala uvedl konkrétní případy, kdy 
průtoky ve vodních tocích jsou tvořeny převážně vodou z ČOV – např. Rakovnický 
potok pod Rakovníkem. Všichni členové Komise tento přístup jednoznačně 
odsouhlasili a tento přístup je třeba na MŽP tlumočit. 

• Zástupce MZe, RNDr. Punčochář, upozornil na výkaz financování jednotlivých 
opatření, který – na základě kritiky NKÚ a Senátu minulé Poziční zprávy (kde byly 
uvedeny údaje z více let, výkazy příslibů-závazků, které nemusí být naplněny)  - MZe 
vykazuje realizované výdaje v r. 2019 v termínu do 16. 12. 2019 (shrnutí v opatření 
4.6.7) a v tomto pojetí by měly být vykazovány také podpory z MŽP. Ing. Davidová se 
pokusí uvést v uvedeném formátu také údaje z MŽP, které zatím obsahují údaje o 
schválení podpor, nikoliv o proplacení. 



• Ing. Mrkvičková navrhla, aby připravovaný manažerský souhrn („shrnutí“) bylo 
uvedeno již na začátku Poziční zprávy, a z diskuse vyplynulo, že by měl předcházet 
„Úvodu“, což bylo jednomyslně přijato. 

• Dále Ing. Mrkvičková navrhla, aby Poziční zpráva měla také „Závěr“, což rovněž 
všichni odsouhlasili, jeho zpracování zajistí tajemníci s využitím obsahu textu 
manažerského shrnutí.  

• RNDr. Punčochář závěrem potvrdil, že záznam z jednání bude nejpozději 20.1. hotov, 
odešle ho ke schválení předsedům Komise, kteří po odsouhlasení předají 
tajemníkům k rozeslání. 

Závěrem předsedové poděkovali za aktivní přístup k řešení textu Poziční zprávy za r. 2019 
s tím, že může dojít k mírnému opoždění dopracování finální podoby, ale nemělo by 
v žádném případě přesáhnout první únorový týden. 

 

Zaznamenal: RNDr. Pavel Punčochář, CSc. 

Odsouhlasili předsedové Mezirezortní komise VODA-SUCHO:  RNDr. Jan Daňhleka, Ph.D. 

 RNDr. Petr Kubala 


