Meziresortní komise VODA–SUCHO
zápis ze 4. jednání výkonného výboru ze dne 10. 2. 2016 ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském T.G. Masaryka.
Jednání zahájil spolupředseda komise Mgr. Rieder, který shrnul obsah poslední schůzky
zástupců resortů gesčně zodpovědných za jednotlivé úkoly uložené vládním unesením č.
620 k suchu a zahájil debatu k návrhu dohodnuté makety odečtu prací za rok 2015 a
návrhu prací na rok 2016. Po úvodní rozpravě se účastníci jednání shodli, že uvedená
maketa půjde jako informace do vlády (na vědomí vládě) poté, co projde zúženým
meziresortním řízením. K vybavení makety příslušným procesně-administrativním
aparátem se uvolil zástupce MZe RNDr. Punčochář.
Vedle uvedené makety Mgr. Rieder a zástupce resortu MŽP Ing. Nistler navrhují
předložit vládě materiál předpokládaných prací na roky 2016–2018 jako podklad pro
zabezpečení finančních prostředků na řešení jednotlivých úkolů v gesci MŽP dle
usnesení č. 620 (materiál bude odpovídat pracem v navrhovaném projektu SUCHO).
Tento materiál by narozdíl od makety, která bude mít informativní charakter, měl být
projednán ve standardním schvalovacím řízení s následným usnesením vlády.
K prvnímu bodu programu (návrhu makety) Ing. Nistler uvedl, že se některé úkoly
dublují (např. B/1 a B/5, A/2 a B/1) a pro další práci s dokumentem by tyto průniky
bylo vhodné určitým způsobem ošetřit. Tajemník komise k této poznámce sděluje, že v
navrženém projektu SUCHO některé subprojekty agregují i několik úkolů uložených
vládním usnesením č. 620, které má stejnou strukturu jako maketa.
Ing. Klápště k úkolu F/2 poznamenal, že legislativní problematika ochrany ZPF by měla
gesčně patřit pod resort MŽP, nikoliv pod resort MZe, jak je uvedeno v maketě odečtu a
návrhu prací a apeloval na RNDr. Punčocháře, zda by bylo možné toto dodatečně změnit.
Se změnou zástupce MZe předběžně souhlasil, nicméně musí být prověřen postup ve
věci takové změny. Dále bylo konstatováno, že situace kolem původního usnesení se
nějakým způsobem vyvíjí a pokud se ukáže, že změna gesce je namístě, pro návazné
procesy a budoucí rozhodnutí je toto třeba učinit včas, tak jak zdůraznil RNDr. Kubala.
Tuto změnu je ovšem problematické uplatnit v materiálu, který půjde na vládu "pro
informaci" a v režimu zkráceného a zúženého připomínkového řízení. Bylo by tedy
vhodnější aktivity v r. 2016 rozšířit o komunikaci s MŽP jako součást řešení tohoto
úkolu. Dále Ing. Klápště vyslovil nesouhlas s textací u úkolu E/1 v rámci makety odečtu
prací a požaduje po zástupci MZe revizi příslušného textu ohledně souhlasu/nesouhlasu
obcí se stavbou nádrže v lokalitě LAPV.
RNDr. Punčochář nemá za resort MZe k textu makety připomínky. Ing. Pavlík rozporoval
textaci ohledně úlohy SPÚ v rámci jednoho úkolu gesčně příslušného MZe, zástupce MZe
však jmenovaného ujistil, že text byl formulován na základě schůzky ústřední ředitelky
SPÚ Ing. Maradové s příslušným náměstkem MZe. RNDr. Kubala sdělil přítomným, že
bloky prací za Povodí Vltavy, navržených na rok 2016, jsou zajištěny.
Zástupce resortu MV Ing. Koleňák upozornil přítomné, že v rámci novelizace vodního
zákona (tzv. velké novely) je třeba zohlednit usnesení vlády č. 533 z 3. 7. 2013, týkající

se krizových situací za povodní a kompetencí Ústřední povodňové komise a Ústředního
krizového štábu. Tento úkol byl zadán MV, MŽP bylo uloženo s MV na tomto úkolu
spolupracovat.

Zástupkyně MPO RNDr. Zbytovská k úkolu G/7 poznamenala, že řízení EIA v příslušné
věci proběhne až v sezóně 2017/2018 a je tedy potřeba zformulovat usnesení, proč
uvedený bod nemůže být splněn v předpokládaném termínu do konce roku 2016.
Tajemník komise zajistí kontaktní osobu v rámci posledního dotčeného resortu,
Ministerstva financí, s tím, že jí poskytne kontakt na členku komise, doc. Slavíkovou,
výkonnou ředitelku IEEP. IEEP je ve vládním usnesení pro úkol D/2 v součinnosti a
může tento úkol za sjednaných podmínek pro MF zpracovat. Na základě domluvy lze
formulovat chybějící text k plánu prací na rok 2016 k úkolu D/2 do makety odečtu prací
(gesce MF).
Ve druhém bodu programu (různé) RNDr. Punčochář apeloval na členy komise, aby se
při nejbližší příležitosti začala zabývat samotnou koncepcí SUCHO, která by dle usnesení
vlády měla být hotová v polovině roku 2017. Bylo konstatováno, že tématu se bude
komise věnovat na jejím příštím jednání.
Ing. Klápště dále vyzval členy komise, pokud chtějí být jmenováni do komise k Akčnímu
plánu v rámci Strategie ke změnám klimatu a přispět k jeho tvorbě, aby jej oslovili.
Ing. Koleňák za resort MV a RNDr. Zbytovská za resort MPO dále oslovili RNDr.
Punčocháře, jako zástupce resortu MZe gesčně odpovědného za novelu vodního zákona,
s tím, že chtějí být součástí vzniknuvší pracovní skupiny k tomuto úkolu (úkol B/1).
Tajemník komise seznámil přítomné s názorem p. Nováka z Hnutí Život na řešení
problematiky sucha.
Tajemník komise rozdal novým členům komise (Ing. Vlasák, Ing. Tejkalová) jmenovací
dekrety.
Další jednání výkonného výboru komise VODA–SUCHO bude s předstihem alespoň 3
týdnů oznámeno všem členům výkonného výboru komise.
Termíny:
•

konec února 2016 – zaslání finální verze makety RNDr. Punčochářovi, který zahájí
příslušné procesně-administrativní kroky (výstup – informace pro vládu)

•

do 15.3. 2016 bude zpracována finální verze návrhu projektu Sucho za MŽP, včetně
finančních nároků na navýšení kapitoly rozpočtu (předpokládané práce na období
2016–2018)

Zpracoval: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., tajemník komise, 18. 2. 2016

