
Společné setkání odboru ochrany vod MŽP  

s vodoprávními úřady 

29. dubna 2015 

Nové Město na Moravě 

 



• Úvod (MŽP Ing. Nistler) 

• Aktuality z povodňové ochrany – spojeno s diskusí záplavová území  

(MŽP Ing. Mgr. Tejkalová, Ing. Reidinger ) 

• Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik (MŽP Ing. Marták) 

• Plány pro zvládání povodňových rizik (MŽP Ing. Reidinger) 

• Hlásná povodňová služba (MŽP Ing. Reidinger) 

• Obecně bezpečnost vodních děl nebo návaznost na výstup z projektu TA – 

Odborná podpora pro omezování rizika povodní – zaměření na suché nádrže – 

problematika OPŽP (TBD Ing. Žatecký) 

29. dubna 2015 

  

10.00 – 12.15 hod. - přednášky   

12.15 – 13.45 hod. – oběd 

Program 



29. dubna 2015 

  

13.45 hod. – 18.00  hod. – přednášky 

• OPŽP 2014 -2020 (MŽP Ing. Mgr. Tejkalová) 

• Specifický cíl 1.3 a 1.4 (MŽP Ing. Mgr. Tejkalová) 

• Plánování v oblasti vod – souhrnná informace k procesu plánování na národní a mezinárodní 

úrovni (MŽP Mgr. Vojtěchovská Šrámková) 

• Vyhodnocení stavu vodních útvarů 2014 – souhrnné výsledky (MŽP Mgr. Pták, 

Ing. Beděrková) 

• Plánování v oblasti vod na dílčí úrovni – programy opatření (Povodí Moravy Ing. Foltýn) 

• Mezinárodní vodohospodářské projekty v povodí Moravy (Povodí Moravy, s. p.,  Ing. Krejčí) 

• Hydrologické sucho (ČHMÚ, pobočka Brno, Ing. Soukalová) 

18.00 hod. – večeře 



30. dubna 2015 

  

9.00 – 12.30 hod. – přednášky  

• Domovní ČOV- a ČOV na ohlášení – dotazníkový průzkum a další informace  

(MŽP Ing. Beděrková, Ing.  Zavadil) 

• Reporting „ koupací vody“ (MŽP Ing.  Beděrková) 

• Připravované novely zákonů + diskuse k problematice odpadních vod (MŽP Ing. Zavadil) 

• Použití enzymů pro zlepšení činnosti domovních ČOV – výstup z projektu (zástupce VÚV 

TGM) 

cca 12.30 hod. – odjezd 



Odbor ochrany vod (740) – stručné představení  

 
- celkem 20 pracovníků 

 

- oddělení ochrany vod (Ing. Evžen Zavadil) 

 

- oddělení ochrany před povodněmi (Ing. Mgr. Jana Tejkalová) 

 

- oddělení mezinárodní spolupráce a plánování (Ing. Jaroslav Kinkor) 



Oddělení ochrany vod (741) – 5 pracovníků 
 

- problematika národní a evropské legislativy týkající se ochrany vod, 

- čistírny odpadních vod,  

- podzemní vody,  

- OPŽP v oblasti ochrany vod. 



Oddělení ochrany před povodněmi (742) – 6 pracovníků 
 

- problematika národní a evropské legislativy týkající ochrany před povodněmi,  

- plánování v oblasti vod z hlediska Směrnice 2007/60/ES na národní  

i mezinárodní úrovni (příprava plánů pro zvládání povodňových rizik), 

- koordinace zajištění zázemí ústředního řízení ochrany před povodněmi, 

- program Likvidace škod po povodni,  

- odborné posuzování projektů v oblasti ochrany před povodněmi financovaných z OPŽP,  

- odborný gestor OPŽP v oblasti ochrany před povodněmi. 



Oddělení mezinárodní spolupráce a plánování (743) – 7 pracovníků 

 
- provádění 8 mezinárodních smluv v oblasti ochrany vod plus přímá participace na 

mezinárodních smlouvách v gesci MV a MZd,  

- plánování v oblasti vod z hlediska Směrnice 2000/60/ES na národní i mezinárodní 

úrovni,  

- řešení problematiky sucha a  

- řešení problematiky minimálních zůstatkových průtoků. 



Aktuální řešené otázky a priority odboru ochrany vod na rok 2015, 2016 

 

- Novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejících předpisů (poplatky, 

problematika sucho, integrované povolování, ochrana před povodněmi, 

legislativní zařazení odpadních vod, sankční ustanovení, havárie, aj.), 

- procesu plánování v oblasti vod vyhodnocení připomínek veřejnosti k 

jednotlivým zpracovaným plánům, vypracování konečné verze plánů pro 

zvládání povodňových rizik a zajištění schválení těchto plánů vládou a následné 

vydání opatřením obecné povahy (konec roku 2015), včetně zajištění SEA,  

- správa podprogramu „Likvidace povodňových škod 2013 a 2014“ a nastavení 

pravidel nového podprogramu pro likvidaci povodňových škod – úzká 

spolupráce s MF, SFŽP a AOPK,  

- OPŽP 2007 -2013 vypracování závěrečných vyhodnocení akcí vzhledem 

k uzavírání programu, 

- OPŽP 2014 -2020 po odborné stránce administrace výzev vypsaných v rámci 

PO 1 (stanoviska k SC 1.3 a 1.4). 



Aktuální řešené otázky a priority odboru ochrany vod na rok 2015, 2016 

 

- provádění mezinárodních závazků, ke kterým je Česká republika v oblasti 

ochrany vod smluvně vázána a to na úrovni EHK OSN, mezinárodních komisí 

pro ochranu Labe, Odry a Dunaje a smluvně vázaná spolupráce se soudními 

státy v oblasti ochrany vod (sjednání nové smlouvy s Polskou republikou, 

prezidenství ČR v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje, zpracování 

mezinárodních plánů povodí, aj.),  

- Meziresortní řešení problematiky sucha - ze strany MŽP je zásadní předložit 

vládě materiál, zahrnující soubor opatření s cílem zamezit možným dopadům 

sucha na území ČR a to prostřednictvím monitorovacích, technických, 

legislativních, ekonomických a environmentálních opatření. 



Za pozornost děkují všichni z odboru ochrany vod. 


