
DODATEK Č. 2

(dále jen ,,dodatek")

ke smlouvě o provedeni a poskytnutí činnosti a služeb
na podporu výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství

ev.č. 170261 ze dne 22. 08. 2017

(dále jen ,,smlouva")

(nepojmenovaná smlouva uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"))

Číslo smlouvy objednatele: 170261 Číslo smlouvy poskytovatele: 200/2017/D/1

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající: Ing. Berenikou Peštovou, Ph.D., náměstkyni pro řízení sekce

technické ochrany ŽP
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod
IČO: 00164801
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
č. účtu: 7628001/0710

(dále jen ,,objednatel")

a

výzkumný ústav vodohospodářský t. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
se sídlem: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
jednaj ĺcí: Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou

a odbornou činnost
IČO: 00020711
DIČ: CZ00020711 (je plátce DPH)
bankovní spojeni: KB Praha 6, Dejvická 52, 160 00 Praha 6
č. účtu: 32931061/0100

(dále jen ,,poskytovatel")

Předmět dodatku a změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly v souladu se smlouvou a s podmínkami jejího zadání na dílčich
změnách smlouvy a upřesnění ceny dle ČI. Ill. odst. 2 smlouvy za činnost vykonávanou v roce 2019,
jak jsou popsány níže v tomto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že účinnosti tohoto dodatku se znění odst. 2 v ČI. l. smlouvy mění
následovně:

,,2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět a poskytovat činnosti a služby
na podporu výkonu státní správy (aktivity) pro objednatele. Specifikace těchto činností
a služeb včetně odborných garantů za objednatele pro příslušný kalendářní rok je uvedena
v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy. Kalkulace nákladů včetně úkolových listů na další
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obdob/budou smluvně ročně aktualizovány vždy ne/později do konce února toho kterého roku.
Specifikace činnost/a služeb na další období (ka/endářn/rok) bude vždy připojena ke smlouvě
formou dodatku."

Smluvní strany tímto dále staví najisto ve smyslu § 1903 a násl. občanského zákoníku, že pozdější
uzavřeni tohoto dodatku ke smlouvě bylo způsobeno objektivními důvody (zejména personálními
změnami na straně poskytovatele) a nemá vliv na trvání smlouvy. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že případné plněni v roce 2019 do doby uzavření tohoto dodatku bylo poskytováno na
základě konkludentní dohody smluvních stran dle smlouvy ve znění tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění odst. 2 v ČI. ]|. smlouvy mění
následovně:

,,2. Průběžné plněni bude kontrolováno v průběhu každého kalendářního roku s tlm, že vždy
dodatkem budou stanoveny konkrétní kontrolní terminy pro daný kalendářní rok. Kontro/n/
termínyjsou pro rok 2019 stanoveny následovně: 30. 06., 30. 09. a 30. 11., popř. nás/eduj/c/
pracovní den, pokud připadne stanovený termín na svátek či jiný den pracovního klidu. "

4. Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění odst. 2 v ČI. lil. smlouvy ruší
a nahrazuje novým zněním, jak následuje:

,,2. V roce 2019 bude poskytovateli za provedení a poskytnutí činností a služeb uhrazena cena
ve výši 25 093 461,- Kč včetně DPH, slovy: dvacetpětm//iónů devadesátřitis/c
čtyřistašedesátjedna korun českých, a to na základě splnění podmínek stanovených touto
smlouvou. Podrobná specifikace těchto činnosti a služeb je uvedena v příloze č. 1 této
smlouvy. Podrobnější kalkulace nákladů a specifikace výstupů dňč/ch činnosti předmětu
plnění je uvedena formou úkolových listů v příloze č. 2 této smlouvy. "

5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, Ze účinnosti tohoto dodatku se znění odst.
3 v ČI. lV. smlouvy mění následovně:

,,3. Dilčl fakturace v kalendářním roce budou prováděny v návaznosti na dokončenl a předání
částí plnění dle ČI. //. odst. 2 této smlouvy na základě harmonogramu plněni uvedeného
v příslušné příloze pro příslušný kalendářní rok. "

6. Smluvní strany se rovněž dohodly, že účinností tohoto dodatku se znění odst. 2 v ČI. Vlll. smlouvy
mění následovně:

,,2. Objednatel si vyhrazuje možnost přesunu dohodnuté ceny v rámci jednotlivých částí plnění
formou dodatku této smlouvy, na základě upřesněného rozsahu činností a služeb obsažených
v příslušné příloze formou aktualizace úkolových listů dle ČI. l. odst. 2 této smlouvy, případně
na základě výsledků kontrolních dnů dle ČI. //. odst. 2 této smlouvy. "

7. S ohledem na výše uvedené se dále účinností tohoto dodatku stávajÍcÍ přňohy č. 1 a 2 smlouvy ruSi
a nahrazují novým zněním příloh č. 1 a 2, které jsou připojeny k tomuto dodatku.

8. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

-2 -



II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Nedílnou součásti dodatku je příloha č. 1 - vymezeni předmětu smlouvy pro rok 2019 a příloha č. 2
- kalkulace nákladů a specifikace výstupů dňčich činnosti pokrývajIcich jednotlivé části předmětu
plněni formou úkolových listů pro rok 2019.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému Registr smluv v souladu s příslušným právním
předpisem, přičemž toto uveřejněni provede objednatel.

4. Smluvní strany prohlašujI, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí,
což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za objednatele: Za poskytovatele:
V Pm,,, d,, Li S". !Ľ^R q V

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
náměstkyně pro řízenI sekce technické ochrany

životního prostředí
Česká republika - Ministerstvo životního

prostředí

P,,,,, d,, -BD J". 2Ď/ ii

Ing. Tomáš Urban
ředitel

výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
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PŘÍLOHA l: VYMEZENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PRO ROK 2019
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ROK 2019 -ÚKOLOVÉ LISTY

Číslo Název zakázky Garant MŽP Řešitel VŮV Náklady celkem Náklady celkem
tikotu TGM Počet hcidin Osobné náklady Ostatní náklady bez dph VC. DPH 21%

1 Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů Petrová Nováková 520 386 777 KČ OKČ 386 777 Kč 468 ÔÔCl KiS

2 Odborná podpora |egis[ativních předpisů v rámci .. , . . ... . Zavadil lVhcantk 60D 446 282 KČ 15 000 Kc 461 281 Kc 558 150 Kcvodního hospoda:stw

3 Hydromorfologie Beděrkóvá Kožený 180 133 884 Kč 4(J UOô Kč 173 884 Kč 210 400 KČ

4 Reporting koupacích vod - aktuakace vymezení 8eděrková Fojtík 100 74 380 kč o kč 74 380 kč 90 (joo kč

5 Qdborná podpora monitoringu a hodnocenístavu Udatný· Durčák 450 334 711 KČ 120 000 KČ 454 711 KČ 550 200 Kčpovrchových a podzemMch vod Beděrková

6 Revize vymezeni zranitdných oblasti pro nitnátovou VItek Hrabánková 1580 1 175 207 KČ 150 COO KČ 1 325 207 KČ 1 603 500 KČsměrnici včetně podpory repwtingu

7 ReportiRg dle ČI. 15 a čl.17 Směrnice Rady č. Zavadil. , čejková 160 119 008 kč 10 (joo xc 129 008 kč 156 100 kč91/271/EKS Komárkova

8 OdbDrná podpora při vyhodnocováni a zvládánipovodňových rizik Marták Drbal 1415 1052479 KČ 110 000 Kc l 162 479 Kc 1406 600 kč

9 Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodM komise . . . .pro ochranu Labe (MKOL) Skybova Kalinová 840 624 793 Kc 135 QCK) Kc 759 793 Kc 919 350 KČ

iô Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní komise .. . ,pro ochram Dunaje (MKoDj Heindbvá juran 907 674 628 Kc 90 000 Kc 764 628 Kc 925 200 KČ

11 Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní komi'" Bachtíková Durčák 930 69í 736 KČ SO 000 KČ 741 736 KČ 897 500 KČpro Qchranu Odry před znečištěnfm (MKCKJpZ)

Podpora účasti ČR v zktivitách Stálého výboru Sasko a
12 Stálého výboru Bavorsko Česko - německé komise pro Skybová Kalinová 700 520 661 KČ 20 000 KČ 540 661 KČ 654 200 Kč

hraniční vody

13 Spolupráce ria hraničních vodáchs Polskem Bachtiková Durčák 490 364 463 KČ 20 000 KČ 384 463 KČ 465 200 KČ

14 Spolupráce na hraničMch vodách s Rakouskem Barteková MICjnková 7€0 565 289 kč 221 ichj kč 786 389 kč 951 531kč

IS Spolupráce na hraničaích vodách se Slovenskou , , ,. . . . .republikou Bzcht(kova Juran 450 334 711 Kc 15 ODD Kc 349 711 Kc 423150 Kc

16 tnterkdibrace pro hodnoceni biobgických 5|Qžek Beděrková Němejcová 550 409 091 kč 410 dod kč 819 091 kč 991100 Kč

17 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR- komplexní .. , . , .příprava podkladů v oblasti zajišťované MŽP janiček Dlabal 350 260 331 Kc O Kc 260 331KC 315 (JOO Kc

18 Radiační monitorovací SÍt' MMW Udatný Sedlářová 1613 1 199 752 Kč O Kč 1 199 752 Kč 1 451 70Ci KČ

19 Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochTanymnožství a jakosti vod Janicek Dlabal SčK) 371 901 Kc O Kc 371 901 Kc ¢50 000 Xc

ZO Reporting emisído vodního prostředí Udatný Semerádová 280 208 264 KČ (J KČ 208 264 KČ 252 000 KČ

Marták,

Datová podpora výkmu státní správy v oblasti VR a M::t:sřz':3, .
2A přiµava kartografických výstupů včetrú vazby na . Fojtík 5460 4 061 157 Kc ISO 000 KČ 4211157 KČ 5 095 500 KČ

OPŽP Reidinger,
Pasková,

Fauqnerová

22 Podpora činnostiv procesu plánováni v oblasti vod Matuszná Prchalová 950 706 612 KČ O KČ 706 612 KČ 855 000 KČ

23 Podklady pro hodnoceni podle ČI. 15 Směrnic" Mrkva Vy$kgč 1300 966 942 KČ 60 OCO KČ 1026 942 Kč 1 242 600 Kč2000/60/ES

24 Zp'a¢ování metodiky týkajíci se minimálnkh . . . . .zůstatkových průtoků Skybova Batvin 400 297 521 Kc O Kc 297 521 Kc 360 000 Kč

25 SdÍtenÍ informed z oblasti vodMho hospodářství s . . . .. . Záruba Michálková 250 385 950 Kc 120 DOCk Kc 305 950 Kc 370 200 Kcvetejností

26 předběžného vyhodnocenÍ povodňovýchrizik Tejkalova Stepankova 310 230 579 KČ 15 DOD KČ 245 579 Kc 297 150 Kc

27 Hodnacení chemického a kvantitativniho stavu petrová Prchalová 3000 2 231 405 KČ O KČ 2 231405 KČ 2 700 000 KČpodzemních vod

28 Vyhodnocení vlivu splouvárú Ploučnice a návrh Kuncová Hořická 300 223 140 KČ i8 000 KČ 24! 140 Kč 291780 Kčpřípadných podmínek regulace
Hodnoceni migrační prostupnosti vodních toků,

29 monitoring migrací ryb, Qvěřwáni biologickéfunkčnosti vybraných nápravných opatření a jejich HQrecky' Musil 138 102 645 Kc 15 OCO Kc 117 645 Kc 142 350 Kc
vývoj

Suma: 25483 18 954 298 KČ l 784 100 KČ 20 738 398 KČ 25 093 461 KČ



PŘÍLOHA 2: KALKULACE NÁKLADŮ A SPECIFIKACE VÝSTUPŮ DÍLČÍCH
ČINNOSTÍ POKRÝVAJÍCÍCH JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘEDMĚTU
PLNĚNÍ FORMOU ÚKOLOVÝCH LISTŮ PRO ROK 2018
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1 AKTUALIZACE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJŮ

V rámci úkolu bude provedena aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů (opvz)
a ochranných pásem vodárenských nádrŽI(OPVN) zvodoprávnievidence MZe, z podkladů získaných
od krajských vodoprávních úřadů a vodoprávních úřadů obcí s rozŠířenou působnosti, od správců
vodních zcjřQjŮ či jiných subjektů.

Popis Čiňností:

1. Aktualizace nově vydaných Či změněných OPVZ a OPVN (íxroČněk:z. io. 2019)
a. zpracování exportu z registru vodoprávní evidence vC. přiložených dokumentů (20

hod.)
b. dohledárú zákresů (katastrální mapa, VPÚ ORP) (l hod./i pásmo)
c. zaneseni změn do databáze (l hod./í pásmo)

2. Export databáze do systému lX roČně (4o hod.)
3. Zpracování reakcí, které MŽP obdrŽí, Či již v roce 2018 obdrŽelo od jednotlivých uživatelŮ

OPVZ v rámci výzvy ke kontrole souladu zákresu vymezení ochranného pásma v mapové
vrstvě, komunikace s VPÚ ORP, řeŠení sporných pásem, zpřesnění zákresů dle nových
podkladů (požadované změny budou zadány ze strany MŽP) (3 hod./i pásmo)

4. Výstupnízpráva, mapový výstup (webová mapová prohlížečka) (4o hod.)
5. Export databáze pro MZe jako podklad LPIS v prosinci 2019 (20 hod.)

odhaduje se zpracování Sq nových záznamů z vodoprávního editoru MZe a IljO podnětů řešených na
základě výzvy. Pokud bude zpracováno méně ochranných pásem, bude celková Částka Úko|u
nedoČerpána. Řešení pásem nad odhadovaný počet bude přesunuto na dalŠí rok, či uhrazeno
dodatkem ke smlouvě.

K podnětům zaslaným VPÚ, které souČasně byly ve zdrojové databázi z roku 2015, doloží řešitel, Že
podklady nebyly dostupné jižv době projektu z Ĺet 2015-2017.

VeŠkeré podněty je nutno porovnat s platným vodoprávním rozhodnutÍm/opatřením obecné povahy
vztahujícím se k danému OPVZ získaného z přÍs|UŠného VPÚ ORP. Pásmo může být aktualizováno,
je-li k dispozici přÍs|UŠné vodoprávní rozhodn Utí/opatřenÍ obecné povahy
a čitelný zákres pásma.

výstupy:

- Projektová zpráva (vČetně statistického vyhodnocení poČtu a typu aktualizaá OPVZ a OPVN).
SouČásti projektové zprávy bude tabulka (formát excel) obsahujícÍ seznam všech zpracovaných
OPVZ včetně atributnIch informací:

atribut popis
OBJ GID primárníkIIČ OPVZ

_NAZEV_AKCE název akce (identifikace OPVZ)
VYHLASIL název a obec vodoprávního úřadu, který OPVZ, OPVN vyhlásil

.RZH_CJ číslo jednacívodoprávnÍho rozhodnutí
RZH_DTM datum vydání vodoprávního rozhodnuti

ŽADATEL žadatel o vyhlášeníochranného pásma (kde je PDF dokument řeŠen v rámcizpracovánIORP)
STUPEN stupeň OPVZ



atribut popis
VZ_KAT typ vodního zdroje (podzemní nebo povrchové vody)
AKT OVER příznak ověřeni na vodoprávním úřadě v rámci aktualizace
PLATNOST platnost OPVZ
PLATNOST_D datum konce platnosti pásma (je-li stanoveno)
AKT_DTM datum aktualizace ochranného pásma
ZDRDTM datum aktualizace zdrojových dat převzatého ochranného pásma
RZH existence vodoprávního rozhodnutí
RZHJD identifikátor vodoprávního rozhodnutÍ (pokud existuje)
OBEC_NAZ obec, kam vodnízdroj náleží
OKRES_NAZ okres, kam vodnízdroj náleŽí
KRAJ_KÓD kód kraje pro přjdě|eníOBj_GlO
KRAJ_NAZ název kraje
AKT_POZN poznámka k aktualizaci ochranného pásma
poznamka UpřesňujÍcÍ poznámka k pásmu
PLOCHA plocha pásma [řň2]

- Geoprostorová data OPVZ a OPVN s po|ygonovou geometrií a připojenými atributnímiinformacemi (formát ES Rl shapefile) podle výše uvedeného aktuahzaČního intervalu.

Skenované dokumenty vodoprávních rozhodnutÍ/opatřerlÍ obecné povahy s jednoznaČnou
identifikacIvůči geoprostorovým datům OPVZ a OPVN (formát pdf).

Aktualizovaná data budou zadavateli předána v elektronické podobě 1 x roČně (prosinec 2019). Po
odsoljh!asenÍ zadavatelem VŮV pUb|ikuje data prostřednictvím portálu HEIS a následnou publikaci
pňsluŠné evidence lSVS VODAV rámci dílčího úkolu obsahUjícituto Činnost.

Řešitel podá garantov' na každém kontrdním dnu zprávu o postupu pracia Časové nároČnosti.

Časová nároČnost 520 hodin
Osobní náklady: 386 777,- KČ """""""
Ostatní náklady: o,- KČ
Náklady celkem bez DPH: 386 777,- KČ
Nák|ady celkem vC. DPH 2z°/o: 468 ooo,- KČ
VedoUcÍřeŠite| úkolu: Ing. Hana Nováková, Ph.D.
odborný garant MŽP: Mgr. Lea Petrová
GestorMŽP: Mgr. Lukáš Záruba



2 ODBORNÁ PODPORA LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ V RÁMCI VODNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Novelizace niže uvedených kgisIativnich předpisů je vyvolána předevŠím potřebou řešit v rámci
legislativnIch předpisů implementaci aktuá|nÍch požadavků a připomínek EK a souČasně ivzhledem
k zohledněni některých nových přístupů a metodických po'tupů použitých i v rámci nového
plánovacího cyklu v oblasti vod v ČR V rámci řeŠeni úkolu budou navrženy úpravy a aktualizace
nás]edujÍcích |egis|ativních předpisů:

1. zpracování návrhu aktualizovaného metodického pokynu k NařízenI vlády Č. 57/2016 Sb.,
o ukazateIIch a hodnotách přIpustného zneČiŠtěni odpadních vod a náležitostech povoleni
k vypouŠtěni odpadních vod do vod podzemních

(zpracován/'/íná!n/'ho návrhu metodického pokynu na základě konzU/taclprvnlho návrhu z r. 2018 s
ŠirŠ/platformou hydrogeologů; odhad 2oo hodin)

předpokládaný počet hodin se vztahuje ke kompletn/mu dokonČeni úkolu, tzn. odevzdání
kompletního garantem schváleného textu.

2. zpracováni podkladů pro návrh aktua[jzace vyhlášky Č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů
povrchových vod,

(dopracování návrhu aktualizované vyhlášky Č- 49/"""" Sb. spoČívá ve zpracování přílohy č. 2
k vyhláŠce - Seznam útvarů povrchových vod; 2oo hodin)předpokládaný počet hodin se vztahuje ke
komp/etn/mu dokončení úkolu tzn. odevzdán/kompletnlho garantem schváleného textu.

3. zpracování návrhu metodického pokynu k Nařízení vlády Č. 401/2015 Sb. o ukazateIich
a hodnotách přípustného zneČiŠtění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povo|eni
k vypouštěnÍodpadnÍch vod do vod povrchových a do kanalizacía o citlivých oblastech.

(původn/MP k NV Č. 61/2OO3 Sb. bude přepracován; budou zapracoványjiž dříve navržené změny,
aktualizovány /egis/ativn/a normativn/'předpisy rovněŽ s ohledem na novelizovaný VZ a revidován
textjednotlivých část/MP; 200 hodin)

Práce na tomto úko/u započnou na základě pokynu garanta (MŽP). předpokládaný poČet hodin se
vztahuje ke kompletnlmu dokončení úkolu, tzn. odevzdáni kompletního garantem schváleného
textu.

4 odborná podpora při případném vypracování odpovědi pro EK v případném řízeni ze strany EK
ve věci nesprávné transpozice EU předpisů (EU PlLOT-lnfringement)

(pouze v případě, Že bude EU zaslán) zatím q hodin

5. zpracování podkladů pro návrh předpisu, který bude naplňovat zmocnění uvedené pro pouŽití
závadných látek dle §39, odst. 7, pÍsm. b), zákona Č. 254/"oo1 Sb.

(hodinová nároČnost neurČena, v tuto chvt?i není specgíkováno, co a v jakém rozsahu má být
provedeno) zatím o hodin

6. řeŠení vybraných problematik souvisejÍcÍch s normami environmentální kvality dle nařízení
vlády č- 401/2015 Sb-

Uvedená problematika by měla být řeŠena aŽ po vydáni relevantních dokumentů ze strany EK
(např. vydáni příslušných guidance dokumentů, které jsou dlouhodobě ve fázi přípravy nebo
návrhu); zatím tedy o hodin - může být upraveno v průběhu roku po případném vydání
uvedených dokumentů.



Cílem Úko|u je odborná podpora MŽP při přípravě uvedených předpisů Na vyžádáni MŽP (na
základě vývoje přípravy a projednáváni předpisů) budou poskytována odborná stanoviska
a doporučení k aktuá|nÍm verzím návrhů.

V průběhu řeŠení úkolu bude zajištěna spolupráce (stanoviska,
a příprava dílčích podkladů pro aktualizaci výše uvedených
zapracováni poŽadavků vyplývajících z podnětů a Upozorněni EK.

připomínky) dotčených subjektů
legislativnÍch předpisů, včetně

výstupy:

- DŘČÍ podklady odborné podpory, k výše uvedeným legislativním předpisům
- Metodický pokyn k NY Č. 57/2016 Sb. -finálniverze
- Návrh novelizace vyhlášky Č- 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod - finálni verze
- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o p|něníúko|U.

Časová nároČnost: 600 hodin
Osobnínáklady: 446 281,- KČ
Ostatní náklady: 15 ooo,- KČ (tuzemské cestovné na úhradu nákladů spojených

s úČasti na konzultacÍch a jednáních expertů VŮV TGM, v. v. i.
v rámci spolupráce s ostatními odbornými subjekty, materiál,
tisky,)

Nák|ady celkem bez DPH: 461 281,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 2í°/o: 558 150,- KČ
Vedoucí řešitel Úko|u: Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
odborný garant MŽP: Ing. Evžen Zavadil a odbornígaranti dle potřeby OOV MŽP
GestořMŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



3 HYDROMORFOLOGIE

Úkol je zaměřen na problematiku hydromorfologie vodních toků, kterou řeŠí pracovní skupina
ECOSTAT. V minulých letech byla pro tuto tematiku vyČleněna samostatná expertní skupina (HYMO
experts), která pro rok 2019 pravděpodobně bude se skupinou ECOSTAT slouČena Práce zaměřené
na témata souvisejÍcÍ s hydromorfdogiív implementaci Rámcové směrnice o vodách (Rsv)pokračujÍ
pod vedením této pracovnkkupiny.

V rámci Úko|lj budou připravovány podklady pro jednání pracovni skupiny ECOSTAT v oblasti
hydromorfologie, budou připomínkovány průběžné zprávy a výsledné dokumenty z práce této
skupiny. Detailní úkoly budou stanoveny podle aktUá|ních akci a Činnosti prováděných skupinou
ECOSTAT. Pro rok 2019 jsou oČekávána nás|edUjicitémata:

· Problematika dobrého ekologického potenciálu (GEP) z pohledu hydromorfologických vlivů
(ve spolupráci s díläm úkolem 16 -lnterkalibrace). V roce 2018 byl zveřejněn draft přílohy ClS
Guidance Č. 4. zabývající se nastavením hranice GEP Dokument bude pravděpodobně
připomínkován a dalšipráce se zaměří na hledánía diskusi příkladů dobré praxe.

· Sledováni stavu řeŠení vztahu mezi biologickými složkami kvality a hydromorfologickým
stavem Poznání v této oblasti sice pokračuje, ale stále není dostateČné pro praktické vyuŽití
pro návrhy opatření k dosaŽení dobrého ekologického stavu l potenciálu vodních útvarů.

· Aktuálně probÍhají diskuse o Up|atňování výjimek z dosaŽení environmentálních cílů RSV
podle Článku 4.7. Z důvodu nedostatku zkuŠeností členských států lze očekávat především
sdí|enÍpřÍk|adů dobré praxe.

· Sledování vztahu národní metodiky hod noceni hyd romorfologického stavu vodních útvarů a
vznikající revidované normy EN 14614. Pokud vstoupí revidovaná evropská norma v platnost,
bude třeba navrhnout dop!něn1 národní metody hodnocení.

ÚČast na jednáních:

· jednánía workshopy pořádané expertMskupinou pro hydromorfologii pod ECOSTATěrň: 2 x

výstupy:

- Podkladové a pracovni dokumenty vzniklé v průběhu plnění úkolu

- Zprávy z pracovních cest, závěry z jednotlivých jednání a jejich prezentace podle pokynů
garantky dÍ|čÍho íjkolu.

Časová ňároČnost: 180 hodin
Osobnínákkdy: 133 884,- KČ
Ostatní nák|ady: 4o ooo,- KČ (2 x zahraniČní služebrú cesta na PS ECOSTAT - 4

Člověkodny)
Náklady celkem bez DPH: 173 88tj,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21 210 4oo,- KČ
%:
VedoucířeŠite| Úko]u: Mgr. Pavel Kožený
odborný garant MŽP: Ing. Ivana Beděrková
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



4 REPORTING KOUPACÍCH VOD - AKTUALIZACE VYMEZENÍ

Aktualizace Seznamu vod ke koupání - shromaŽd'ování geografických informací o nových koupacích
místech pro reporting do EK.
Odborná podpora při připravě naplňování reportingových Šablon podle směrnice 2oq6/7/ES (vČetně
informací o opatřeni).

výstupy:

- Aktualizovaný soubor informaci o vodách ke koupání (tabulka).

Časová náročnost: ľOO hodin
Osobní nák|ady: 111 57o KČ

Ostatní náklady: o,- KČ
Náklady celkem bez DPH: 74 38O,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21°/o: go ooo KČ,- KČ
Vedoucí řeŠitel úkolu Ing. TomáŠ Fojtik
odborný garant MŽP: Ing. Ivana Beděrková_
GestorMŽP: Mgr. Lukáš Záruba



5 ODBORNÁ PODPORA MONITORINGU A HODNOCENÍ STAVU POVRCHOVÝCH
A PODZEMNÍCH VOD

Předmětem řeŠení Úko]u bude průběŽné zajišťování odborné podpory monitoringu a hodnoceni
stavu povrchových vod pro účely plánování v oblasti vod.

Popis Činnosti:

- Odborná podpora Účasti zástupců ČR ve vybraných pracovních skupinách (WG
Chemicals, WG Groundwater), příp. ÚČast ve vybraných pracovních podskupinách pro
implementaci WFD a dceřiných směrnic týkající se hodnocení a sledováni stavu
povrchových a podzemních vod.

- Odborná podpora v oblasti řešení problematiky biodostupnosti vybraných kovů
pomocIBLM modelů (Biotic Ligand Models).

- Zpracování dílčích vybraných podkladů pro řešeni úkolů, které vzejdou z Činnosti výše
uvedených pracovních skupin. (45o hodin celkem za WG Chemicals a Groundwater)

Součástí řeŠení je i koordinace spolupráce s vybranými odbornými subjekty při připravě podkladů
pro novelizaci některých metodických postupů a spolupráce s OOV MŽP.

výstupy:

výstupy- pro odbornou podporu Činnosti pracovních skupin WG Chemicals a WG
Groundwater pro koordinaci národních aktivit v oblasti hodnocení a monitorování
stavu podzemních a povrchových vod tj.:

Zpracování dĹ|čÍch relevantních podkladů pro řešeni úkolů vzešlých zČinnosti
pracovn'ch skup'n WG Chemicals a WG Groundwater (na základě jejich vyŽádáni
garantem);
Soupis relevantních materiálů zaslaných v rámci těchto pracovních skupin, které byly
v rámci přípravy na jednánistudovány vČetně jejich obsahu a relevance pro ČR;

Podrobné informace o ÚČasti, projednávaných bodech, aktivním vystoupeni, závěrech
a relevanci projednávaných témat pro ČR z jednání těchto pracovních skupin, resp.
jejich relevantních pracovních podskupin.

Zprávy z kontrolnIch dnů a závěrečná zpráva o plněni úkolu. ZávěreČná zpráva bude
obsahovat podrobné výstupy z podpory Činnosti pracovních skupin WG Chemicals
a WG Groundwater, jejichž Časová nároČnost je ka|ku]ována v rámci těchto výstupů.

Časová nároČnost 45O hodin
Osobní nák|ady: 334 7"',- KČ
Ostatní nák|ady: 120 ooo,- KČ (zahraniční a tuzemské cestovné; tj- ÚČast na 6

mezinárodních zasedáních (4 zasedání WG Chemicals a 2
zasedání WG Groundwater, včetně případné ÚČasti na
pracovních podskupinách - 6 Člověkodnl)

Náklady celkem bez DPH: 454 711,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21%: 5Sq 200,- KČ



Vedoucí řešitel Úkolu: Ing. Martin DurČák
odborný garant MŽP: Mgr. Martin Udatný, Mgr. Lea Petrová, Ing. Veronika

Matuszná
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



6 REVIZE VYMEZENĹZRANITELNÝCH OBLASTÍ PRO NITRÁTOVOU SMĚRNICI
VČETNĚ PODPORY REPORTINGU

Předmětem řešení úkolu bude průběŽné zajišťování odborné podpory při procesu přezkoumání
zranitelných oblastí dle § 33 zákona Č. 254/2OO1 Sb., a to v soU|adu se směrnicí Č. 91/676/EHS (tzv.
Nitrátová směrnice)

Popis Činnosti:

- Vyhodnocení trendů z dat o jakosti povrchových a podzemních vod na základě údajů
v systému Arrow. Na datech připravených v předchozích letech (řady z let 2OO8 2017) bude
provedena trendová analýza, aby bylo moŽné zjistit ÚČinnost opatřeni ve zranitelných
oblastech a moŽné daIŠIznečištěni ze zemědělstvív ostatních Částech povodí (200 hodin).

- Vyhodnocení trendů z dat o odběrech povrchových a podzemních vod na základě údajů
vykazovaných dle vyhláŠky Č.428/2OO1 Sb. Na datech získaných od MZe bude provedena
trendová analýza, aby bylo možné zjistit ÚČinnost opatřeníve zranitelných oblastech a možné
další zneČiŠtění ze zemědělství v ostatních Částech povodí (4oo hodin).
Příprava dat pro vyhodnoceni eutrofizace (data týkajIcI se fosforu, chlorofý!) období 2oo8
2017 jako podklad pro revizi zranitelných oblastí (3oo hodin).

- Revize vymezení zranitelných oblastí (4oo hodin).
- Aktivní ÚČast na jednáních nitrátového výboru a sledování aktuá|ního vývoje ke směrnici

91/676/EHS, vyhodnocování nových dokumentů, zohledněrú nových postupů, podklady pro
konzultaci s EK, (5 zasedání) (120 hodin).

- Návrh potenciálních zranitelných oblastí (100 hodin)
- Příprava podkladů pro novelu nařízenívlády Č. 262/2012 Sb., o stanovenízranitelných oblastí

a akčním programu (15o hodin).

- Expertní podpora na národní Úrovni, obhajoba návrhu revizí zranitelných ob|astí v rámci ČR
(1oo hodin).

- Vypracováni závěreČné zprávy úkolu.

výstupy:

- Návrh revize zranitelných oblasti
- Zprávy z kontrolnIch dnů, zápisy z jednání nitrátového výboru

ZávěreČná zpráva struČně shrnujki Činnosti za rok 2018, souČásti zprávy bude DVD s výstupy
za rok 2Oľ9

Časová nároČnost. 1580 hodin
Osobnínáklady: 1175 '07 KČ,- KČ
Ostatní nák|ady: 15Q ooo,- KČ (tuzemské a zahraniČní cestovné - náklady na 4 - 6

cest do Bruselu a š3oUvÍsejÍcÍ jednání- 6+12 ČIověkodní)
Náklady celkem bez DPH: 1325 207,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21%: 1 603 5oo,- KČ
VedoUcÍřeŠite! Úko|lj: Ing. Anna Hrabánková
odborný garant MŽP: Ing. Radovan Vítek
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba



7 REPORTING DLE ČLÁNKU 15 A17 SMĚRNICE RADY Č. 91/27"/EHS

Reportovaná data Umožňují kontrolu stavu pIněnR3ánku 15 a 17 Směrnice Rady 91/271/EHS.
V roce 2018 proběhl reporting pro Evropskou komisi. Zpracované informace byly na základě Článků
15 a 17 směrnice v reportingové Šabloně zaslány prostřednictvím systému Evropské agentury pro
Životní prostředí Reportnet. Při zpracování byla odhalena řada nepřesností a nevyplněných nebo
nesprávných údajů, které je třeba pro zdárné odevzdáni následUjiciho reportingu vyjasnit a doplnit.
Jedná se zejména o opravu počtu obyvatel v aglomeracích, opravu procenta obyvatel napojených na
kanalizaci a ČOV, opravu koncentraci vypouŠtěného zneČiŠtěni, projektované kapacity, skutečně
přivedeného zatíŽení apod. V celé řadě případů také nesedí číslo Majetkové a provozní evidence,
proto se některé řádky v jednotlivých reportovaných listech Šablony (Agglomerations - UWWTPs -
UWWTP_Agglo - Dischargepoints) nepropojujÍ.
Pro ÚČely přípravy dalšího reportingu je třeba tyto chyby a nepřesnosti ve spolupráci s MZe popř.
majiteli a provozovateli vodohospodářské infrastruktury odstranit a připravit na základě dat
majetkové a provozní evidence. To obnáŠí nejen zpracování dalších podkladů a vyhledávání na
internetu, ale i telefonická Šetření u provozovatelů a vlastnÍkŮ vodovodů a kanalizací

Je předpokládána Účast řešitele na jednom zahraničním pracovním setkání, zaměřeném na tuto
tématiku (UWWTD) a a ktivní zkkáváni informací o reportingovém systému a práci s ním.

výstupy:

- Odladěné a verifikované podklady pro reporting

Časová nároČnost. 16o hodin
Osobní náklady: 119 OO8,- KČ
Ostatní náklady: 10 qoo, KČ (cestovné zahraniční a tuzemské)
Náklady celkem bez DPH: 129 OO8,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21%: 156 100,- KČ
Vedoucí řeŠitel úkdu· Ing Jana čejková
odborný garant MŽP: i Ing. Evžen Zavadil, Mgr. Lenka Komárková
Gestor MŽP: l Mgr. LukáŠ Záruba



8 ODBORNÁ PODPORA PŘI VYHODNOCOVÁNÍA ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK

Proces 2. plánovacIho cyklu naplňováni povodňové směrnice pokračuje, a to přípravou aktua|izací
map povodňového nebezpeČí a povodňových rizik a plánů pro zvládání povodňových rizik (PpZPR).
V této fázi bude vhodné vrátit se k návrhům nově formalizovaných cIHI zvládání povodňových rizik
(obecně pro plány) tak, aby bylo moŽné reagovat na připomínky vznesené EK kvýsledkům
předchozího cyklu S uvedeným souvisí také otázka společných (projednaných v rámci pracovního
výboru - ps KPOV) námětů na doplněnIa úpravyvodnIho zákona nejen v intencích hlavy lX.

V souvislosti s problémem (obecně) zvyšování potenciálu škod v územích ohrožovaných povodněmi
bude připravován návrh metodického materiálu, který přispěje mj. k zavádění vyhláŠky Č 79/2018
Sb. o způsobu a rozsahu zpracováváni návrhu a stanovováni záplavových území a jejich
dokumentace do praxe. SouČasně bude vhodné zabývat se příprav(ju zadáni a rámcovým návrhem
řeŠeni projektu, jehož cílem budou návrhy nástrojů (ekonomického, legislativního a organizačního
charakteru), které přispějí právě ke snižováni potenciálu škod (i k tlaku na sniŽování poČtu trvale
bydlících osob) v zÓnách záplavových území.

V minulém roce neproběhlo testování povodňového reportingu, protoŽe systém WISE byl
zpřístupněn pro tyto úČely až 17. 12. 2018. Řešitelský tým v průběhu ledna 2019 připraví testovací
vzorky dat a zajistí jejich vbŽení do systému EIONET.

K Úkolu, který vyplynul z Usneseni Vlády ČR ze dne 14. Července 2014 Č- 57o a požaduje vytvořit
komplexní informační systém pro sběr a evidenci informací o dopadech povodní, povodňových
škodách a mimořádných nákladech vynaložených v průběhu povodní, bylo dohodnuto, Že uvedená
problematika vyžaduje komplexní řeŠeni v podobě vypracování věcného záměru nového zákona.
Ministerstvo Životního prostředí bude iniciovat vznik pracovni šku piny, která připraví věcný záměr
uvedeného zákona. Řešitelský tým vův TGM připraví k uvedenému tématu diskuznKÓrum, na které
budou pozváni zástupci zainteresova ných resortů.

Současně jsou do Činností navržených k řešení v roce 2019 zařazeny některé z úkoIů Národního
akČního plánu adaptace na změnu klimatu (NAPAZK). Jedná se zejména o přípravu návrhu
metodického pokynu ,,Možnosti předcházení zvyŠováni povodňových rizik" a návrh metodiky
projektu, který bude sledovat nalezení nástrojů ekonomického, legislativního a organizačního
charakteru a přispějí ke sniŽováni poČtu trvale bydhcich osob v povodněmi ohrožených lokalitách

Popis Činností:

1. zajištěni od borného zastou peniv rámci pracovní skupiny PS povodňová směrnice; sledováni
aktuálního vývoje a ÚČast na jednáních pracovni skupiny, poskytování konzu|tací a
zpracovávání stanovisek k aktuá|nÍm odborným materiálům, zpracováváni podkladů pro
práci skupiny vČetně odborné konzultace a přípravy stanovisek k případným poŽadavkům
Evropské komise (210 hodin)

2. PÍ'Íprava zkuŠebních datových sad pro testování povodňového reportingu prostřednictvím
datových Šablon: kompetentniorgány, správní jednotky, PVPR, OsVPR (120 hodin)

3. Spolupráce na upřesnění zpŮsobu tvorby plánů pro zvládání povodňových rizik, tj. zejména
návrhy přístupů k nastaveni cilů PpZPR pro 2. cyklus; aktualizace osnovy PpZPR a finalizace
listu opatřeni(přAoha DOSVPR) (25O hodin).

4. Příprava návrhu metodického pokynu: Možnosti předcházení zvyšování povodňových rizik
(zoh]edněni povodňových rizik při vymezení zastavitelných ploch, vymezení ploch
s vylouČerňm výstavby a ploch s omezením vyuŽiti z důvodu ohrožení povodní - viz úkoly
NAPAZK). Příspěvek k zavádění vyhlášky Č. 79/2018 Sb. q zpŮsobu a rozsahu zpracovávání
návrhu a stanovovánIzáplavových území a jejich dokumentace do praxe (39Q hodin).



5. Spolupráce na připravě podkladů k novele vodního zákona v povodňové problematice
s důrazem na vymezení jasných a důrazných principů restrikce a motivace i ve vazbě na
výsledky 1. cyklu plánování, spolupráce při výkladech aktuálMho znění VZ (tábory v AZZU
apod.) (55 hodin).

6. Konzultace a podpora Činností směřujÍcÍm k plnění Úko|u z Usnesení Vlády ČR Č. 570/2014
požadujícÍ vytvoření komp|exnjho informačního systému pro sběr a evidenci informaci
o dopadech povodni, povodňových škodách a mimořádných nákladech vynaložených
vprůběhu povodni(připadně dalŠích Živelních pohrom) (23O hodin).

7 Příprava metodiky projektu se zaměřením na nalezení ekonomických, legislativních
a organizačních nástrojů, která povedou ke snižování počtu trvale bydhcich osob
v povodněmi ohrožených lokalitách. Spolupráce na projednání návrh metodiky projektu se
zástupci MMR (viz úkoly NAPAZK) ("35 hodin).

výstupy:

1. PrůběŽné zpracování úkolů; orientační popis aktuá|nÍho stavu jednotlivých problematik pro
informaci MŽP v závěreČné zprávě, průběžné předávání komentovaných podkladů,
zpracovaných návrhů a stanovisek;

2. DÍ|ČÍ metodické postupy; souhrny podkladových dat pro klíčová rozhodování při návrhu
dalšího postupu v druhém plánovacím období;

3. Návrh metodického pokynu: Možnosti předcházení zvyšováni povodňových rizik;

4. Metodika řeŠeni projektu se zaměřením na nalezení ekonomických, legislativních
a organizaČních nástrojů, která povedou ke sniŽování poČtu trvale bydhcich osob
v povodněmi ohrožených lokalitách pro podmínky ČR;

5. Zprávy z kontroiních dnů a ZávěreČná zpráva o plnění úkdu;

Časová nároČnost: 1415 hodin
Osobrúňákkdy: 105' 479,- KČ
Ostatní náklady 110 ooo, KČ (6O tis KČ konzultaČní Činnost a expertní posudky,

50 tis. KČ cestovné)
Náklady celkem bez DPH: 1162 479,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21 %: 1406 6oo,- KČ
VedoucířeŠitel úkoW: Ing. Karel Drbal, ph,0.
odborný garant MŽP: Ing. Pavel Marták
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



9 PODPORA ÚČASTI ČR V AKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU
LABE (MKOL)

Odborná podpora zaměřuje na potřeby zabezpeČeni ÚČasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro
ochranu Labe (MKOL), a to zejména z hlediska zajištění odborného zázemí pro Činnosti pracovních
skupin MKOL. Věcná náplň vychází z Činnosti těch skupin expertů MKOL na jejichž Činnostech se
podňejí pracovníciVÚV TGM,v. v. i.

Spolupráce na zpracovánirelevantnich podkladů požadovaných od České strany v rámci Činnosti-

- skupiny expertů SW ,,Povrchové vody" (vČetně agendy předsedy skupiny expertů) (200
hodin),

- skupiny expertů GW ,,Podzemní vody" (100 hodin),
ad hoc skupina NP ,,Živiny" (práce vrámci ad hoc skupiny vČetně agendy předsedy)
(100 hodin),

- spolupráce na vypracováni relevantních podkladů pro pracovni skupinu WFD
,,Implementace Rámcové směrnice ES pro vodní politiku v povodí Labe" (joo hodin).

ÚČast jmenovaných Členů, předsedů a expertů na jednáních přÍs|Ušných skupin NP, SW, GW a WFD a
na workshopech a tematických konferencích pořádaných mkol k aktuálním tématům (1oo hodin).

Zpracovávání odborných komentářů a připomínek k materiálům projednávaným v expertních
(pracovních) skupinách dle specifikace zástupcem MŽP v příslušné skupině MKOL (:zoohodin).

U předsedů skupin jde také o přenos informací mezi skupinou expertů a pracovní skupinou WFD a
ÚČast na poradách pracovní skupiny WFD. výsledky z jednání přÍs]Ušných skupin expertů dok|adujÍ
zápisy z jednánítěchto skupin (100 hodin).

Agenda spojená s kooperačnImi smlouvami (agenda předsedy SW) (4o hodin).

výstupy:

- Metodika s podrobným popisem pracina rok 2019,

- podklady pro potřeby práce příslušných pracovních skupin, skupin expertů a ad-hoc
skupin MKOL,

- připomínky a komentáře k relevantním materiálům MKOL a zajištění podkladů.

- Závěrečná zpráva o plnění íikolu za rok 2019.

Časová náročnost 84o hodin
Osobní nák|ady: 624 793,- KČ
Ostatní náklady" 135 ooo KČ (35 ooo, KČ zahraniČní a tuzemské cestovné, 100 ooo,

KČ - kooperace na srdouvu o expertní Činnosti s Ing. Vilímcem -
předsedou skupiny SW)

Náklady celkem bez DPH: 759 793,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21%: 919 35O,- KČ
VedoUcÍřešite| Úko|u: Ing. Marie Kalinová
odborný garant MŽP, RNDr. Jarmila Skybová
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



10 PODPORA ÚČASTI ČR V AKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU
DUNAJE(MKOD)

Úkoly jsou zaměřeny na podporu a Účast na jednáMexpertnich skupin (PM EG, MA EG, N TG) a zajištěni
účasti České republiky na připravě a průběhujDS 4.

Popis Činností:

Odborná příprava na jednání 2 expertních skupin: pro tlaky a opatření (PM EG) a pro monitoring a
hodnocení (MA EG), příprava a zpracováni relevantních podkladů požadovaných od České strany v rámci
Činnosti těchto skupin (4oo hodin).

Příprava na jednánía zajištění podpory pro Činnost úkolové skupiny pro nutrienty (N TG) (78hodin).

ÚČast jmenovaných Členů na jednáních příslušných 2 expertních skupin a uvedené úkolové skupiny (112
hodin).

ÚČast a spolupráce při přípravě a v průběhu JOS 4 vČetně ÚČasti na 2. workshopu pasivního vzorkování
mikroplastů (167 hodin).

Zpracovávání odborných komentářů a připomínek k materiálům vyžadovaných sekretariátem MKOD
(zejména v oblasti zemědělství a JDS 4) (76 hodin).

zajištění podkladů k modelu MONERIS go hodin).

Zajištění a kontrola dat z TNMN k vyhodnoceni stavu vod (24 hodin).

výstupy:

- Podklady pro jednání;
- Cestovní zprávy z jednání;

- Podklady pro potřeby práce příslušných pracovních skupin a podskupin MKOD čerpajícíz
národních databází, publikacia jiných zdrojů;

- Připomínky a komentáře k vypracovaným materiálům MKOD a zajištěné podklady;

- Zápisyz kontrolních dnů;
ZávěreČná zpráva o plněni úkolu v roce 2019;

- výstupy zjds 4, informace o průběhu.

Závěrečný souhrn vŠech prací.
Časová nároČnost. 907 hodin
Osobní ňákkdy: 674 628,- KČ
Ostatní náklady: go ooo,- KČ (zahraniční cestovné -2 až 3 sluŽební cesty v rámci skupiny

PM EG a 2 až 3 s|UŽebni cesty v rámci skupiny MA EG, 1s|UŽebnícesta v
rámci skupiny N TG, ÚČast na workshopu vzorkování)



Náklady celkem bez DPH: 764 628,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21°/o: 925 200,- KČ
Vedoucí řeŠitel íjkolu· Ing Stanislavjuráň
odborný garant MŽP: ing. jana Heindlová
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



11 PODPORA ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY V AKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ KOMISE
PRO OCHRANU ODRY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM (MKOOpZ)

Úkol sĺouží k zajištěni odborného zázemí pro Činnost jednotlivých pracovních skupin, podskupin a
České delegace vtéto komisi.

Popis Činností:

- Příprava a zpracováni relevantních podkladů České strany v rámci Činnosti přIslušných
pracovních skupin a podskupin MKOOpZ (25o hodin).

- Plnění úkoKj vyplývajících z harmonogramu prací pro třetí plánovací období (15o hodin).

- ÚČast jmenovaných Členů na jednáních pracovních skupin (vedeni skupiny G1, a G;j)
a podskupin (GM, GP) MKOOpZ a dalších jednáních vyvolaných potřebami MKOOpZ (např.
Činnosti v rámci pracovni skupiny expertů pro modelováníživin v MOPO) ("5o hodin).

- zajištění a příprava podkladů a stanovisek pro jednání vedoucích delegacI a pro plenární
zasedání MKOOpZ (5o hodin).

- Vypracovávání odborných připomínek k materiálům zpracovaným sekretariátem MKOOpZ,
v rámci činnosti pracovních skupin (2oo hodin).

- Odborná podpora při realizaci a Účasti na odborných workshopech v rámci Činnosti
jednotlivých pracovních skupin a podskupin (po dohodě s garantem) (3o hodin).

- ÚČast za českou stranu na výběrovém řÍzenit|umočnice sekretariátu MKOOpZ.

výstupy:

- Realizace přípravných prací v rámci 3. etapy plánováni, podíl České delegace na Činnostech
skupiny G1a G3 a podskupin GP, GM, a skupiny expertů pro modelovánIŽivin v MOPO.

- Aktualizace ,,Strategie naplněni společných cilů pro významné problémy hospodaření svodou
v MO PO" pro potřeby konzultace s veřejnosti (termín: 3q. 11. 2019).

- Aktualizace Časového plánu a programu prací při připravě aktualizace pIánu MOPO, pro
V P Ikonzultace s verejností (těrmin: 3o. 11. 2019).

- Stanoviska a připomínky k návrhům předkládaným německou a polskou delegaci v rámci
Činnosti pracovních skupin a podskupin G1, G3, GP, GM.

- Zprávy o Činnosti skupiny G1, a jejich podskupin GM a GP a Zpráva o Činnosti skupiny G3 pro
jednání vedoucích delegaci (termín: 31. 5. 2019) a pro plenárni zasedání komise (termín:
15. 11. 2019)b

Zprávy z kontro]ních dnů a ZávěreČná zpráva o plnění úkolu.

Časová nároČnost: 930 hodin
Osobní ňáklädy: 69'736,- KČ
Ostatní náklady: 5o ooo KČ,- (7x zahraniČnÍs[UŽebnícesta a tuzemské cestovné)
Náklady celkem bez DPH: 74'736,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21%: 897 5oo,- KČ
Vedoucí řeŠitel úkolu: Ing. Martin DurČák
odborný garant MŽP: Mgr. Petra Bachtíková
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba



12 PODPORA ÚČASTI ČR V AKTIVITÁCH STÁLÉHO VÝBORU SASKO A STÁLÉHO
VÝBORU BAVORSKO ČESKO - NĚMECKÉ KOMISE PRO HRANIČNÍ VODY

Odborná podpora se zaměřuje na řešení problematiky hraničních vod v rámci spdupráce pracovníků
VŮV TGM, v. v. i v česko-německých expertních skupinách, event. v přímé spolupráci českých a
německých expertů a zajišťuje vypracování některých odborných podkladů pro jednánítěchto skupin
i vyšších organizaČních sloŽek této spolupráce.

Přímá spolupráce s německou stranou a spolupráce s pňslušnými subjekty na České straně na
zpracováni relevantních podkladů požadovaných od České strany v rámci Činnosti Stálého výboru
Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko - německé komise pro hraniČní vody. Realizace Rámcové
směrnice na hraniČních vodách vČetně porovnáváMmetodických rozdílů při hodnoceni přeshraničních
společných útvarů povrchových vod (3oo hodin).
ÚČast na jednáních vyplývajících z usnesen'Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko
německé komise pro hraniČnivody a na vlastních zasedáních Stálého výboru Sasko a Stálého výboru
Bavorsko (200 hodin).
Příprava podkladů a stanov'sek pro jednáníStálého výboru Sasko a stáléhovýboru Bavorsko Česko
německé komise pro hraniČní vody, v případě potřeby pro zasedání Česko německé komise pro
hraniČnivody (2oo hodin).

výstupy:
· Metodika s podrobným popisem prací na rok 2019
· Podklady pro jednáníodborniků vyplývajícíz UsneseníStálého výboru Sasko a Stálého výboru

Bavorsko Česko - německé komise pro hran'Čn'vody
· Podklady pro vlastní jednání Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko, v případě

potřeby i pro zasedání Česko - německé komise pro hraniČní vody
· Podklady zpracovávané v rámci přímé spolupráce s německou stranou a s dalŠími subjekty na

České straně v rozsahu zmocnění pro přímou spolupráci
· Informace o probÍhajících projektech
· ZávěreČná zpráva q p|něnÍÚko|u v roce 2019

f t Včašova narocnost: 7oo hodin
Osobní náklädy: 520 661,- KČ
Ostatní náklady: 20 ooo,- KČ (zahraniční a tuzemské cestovné)
Náklady celkem: 54O 661,- KČ
Náklady celkerm 654 200,- KČ
VedoUcÍřeŠite| Úko|u: Ing. Marie Kalinová
odborný garant MŽP: RNDr. Jarmila Skybová
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



"3 SPOLUPRÁCE NA HRANIČNÍCH VODÁCH S POLSKEM

Úkol SĹOljŽÍ k zajištěni požadovaných vodohospodářských informací a podkladů včetně plnění
poŽadavků, souvisejÍcÍch s proHematikou hraniČních vod na Česko-polském úseku státních hranic.

Popis Činností'

- Příprava a zpracováni relevantních podkladů požadovaných od České strany v rámci Činnosti
pracovních skupin Implementace Rámcové směrnice (skupina WFD) a Hydrologů
a hydrogeologů (skupina expertů) pro oblast Police nad Metuji - Kudowa zdrój, AdrŠpach -
KrzeszÓw a povodí horní a střední Stěnavy, vČetně sledováni problematiky ovlivněni
podzemních vod z titub těŽby na dole Turów (4oo hodin).

- ÚČast na jednáních příslušných pracovních skupin ustanovených v rámci spolupráce v oblasti
vodního hospodářství na česko-polských hraniČních vodách, na zasedáních Česko-polské
komise pro hraniČní vody a jiných jednáních pořádaných k problematice česko-polských
hraniČních vod, vČetně financovánÍsoUvisejÍcich pracovních cest (go hodin)

- zajištění a příprava podkladů a stanovisek pro zasedání Česko-polské komise pro hraniční
vody.

výstupy:

- Podklady p'o jednání pňslušných pracovních skupin ustanovených v rámci spolupráce v oblasti
vodního hospodářství na česko-polských hraniČních vodách.

- Podklady pro zasedání Česko-polské komise pro hraniČnívody.
- Stanoviska k projektovým dokumentacIm týkajících se vodohospodářské problematiky

(zejména povodňové ochrany) na Česko-polském úseku státních h raníc.
Zprávy z kontrolních dnů a závěreČná zpráva o p|něnÍÚko|u.

Časová nároČnost: 49O hodin
Osobní ňákkdy: 364 463,- KČ
Ostatní náklady: 20 ooo,- KČ (zahraniČní a tuzemské cestovné)
Nákladycelkem bez DPH: 384 463,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21°/o: 465 2oo,- KČ
Vedoucí řešitel Úko|u: l Ing. Martin DurČák
odborný garant MŽP: l Mgr. Petra Bachtiková
GestorMŽP: l Mgr. Lukáš Záruba



14 SPOLUPRÁCE NA HRANIČNÍCH VODÁCH S RAKOUSKEM

zajištění úkolů, týkajících se jakosti vody, vyplývajÍcÍch ze zasedání Česko - rakouské komise pro
hraniční vody. ŘeŠeni problematiky bude v roce 2019 pokraČovat podle zadání schválených na 25. a
26. zasedání Česko - rakouské komise pro hraniční vody (2017 a 2018) ustanovené na základě
pňsluŠné smlouvy mezi Českou republikoU a Rakousikou republikou. Z úkolů Česko rakouské komise
pro hraničnívody vyplývá "ajišťováni dlouhodobých Činnostía řešenÍaktuá|nÍch otázek na hraniČních
tocích s Rakouskerm
- aktivní ÚČast experta pro jakost vody na jednáních Česko rakouské komise pro hraniČní vody

Úedrláni Subkomise, Komise, Jednánizmocněnců, SrovnávánIvýsledků aj.), spolupráce s pracovní
skupinou ,,Rámcová směrn'ce" Česko rakouské kom'se pro hran'Čn' vody, akt'vní ÚČast na
jednáních ,,Pracovnískupiny Dyje" (16o hodin);

- koordinace prováděnišetření na hraničních tocích (Dyje, MalŠe, Lužnice ajj v kooperaci s podniky
povodí podle aktua|izovaného ,,Programu monitoringu jakosti česko-rakouských hraniČních vod
na rok 2019" (4o hodin);

- zajištěni mimořádného monitoringu jakosti hraničních vod (88 hodin);
- sumarizace, zpracování a vyhodnocení analytických výsledků; vypracování ,,Zprávy o výsledcích

monitoringu jakosti česko-rakouských hraniČních vod za rok 2018" (120 hodin);
- příprava podkladů ,,Protokolu 27. zasedání Česko-rakouské komise pro hraniČní vody" v bodech,

týkajících se jakosti vody (i6O hodin);
- organizace a ÚČast v česko-rakouských mezi|aboratQrnich porovnávacích zkouŠkách validity

analytických metod v roce 2019 (112 hodin);
- aktualizace monitorovacího programu jakosti česko-rakouských hraničních vod pro rok 2020 (8o

hodin).

výstupy:
- Podklady pro 27. a :z8. zasedáMČesko-rakouské komise pro hraniČnívody;

- Program monitoringu jakosti česko-rakouských hraniČních vod na rok 202o;
- Zpráva o jakosti česko-rakouských hraničních vod za rok 2018;
- Zpráva o výsledcích česko-rakouských mezilaboratorních porovnávacích zkouŠek v roce 2018;
- Cestovní zprávy.

Časová nároČnost: 760 hodin
Osobní náklady: 565 'z8g,- KČ
Ostatní nák|ady: 221 100,- KČ (zahraniČní a tuzemské cestovné ve výši 57 ooo,- KČ,

mimořádný monitoring jakosti vody dle Programu monitoringu jakosti
česko-rakouských hraniČních vod na rok 2019 v rozsahu, který není
zajištěn rakouskou stranou, tj. profily odpadnivoda a Dyje pod PU|kavou
v ceně 164 100,- KČ)

Nákladycelkem: 786 389,- KČ
Náklady cělkem: 95' 53L- KČ
VedoUcÍřešite| Úko[u: RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.
odborný garant MŽP: Ing. Tereza Barteková
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



"5 SPOLUPRÁCE NA HRANIČNÍCH VODÁCH SE SLOVENSKOU REPUBLIKOU

Zajištěni úkolů týkajících se pracovni skupiny pro Ochranu vod, které vyplývají ze zasedání Česko -
slovenské komise pro hraničnívody (120 hodin).

Aktivní ÚČast vedoucího pracovnkkupiny pro Ochranu vod na zasedání Česko-slovenské komise pro
hraniČnivody (32 hodin).

Příprava, organizace a vedeni dvou jednání České delegace ve spoleČné Česko slovenské pracovní
skupině pro Ochranu vod (l jednání v ČR a 1 jednání v SR), zajištění jednotných zápisů z těchto
jednání(64 hodin).

Vyhodnocení výsledků monitoringu povrchových vod česko-slovenských hraniČních vodních toků za
rok 2017 podle národnich.legislativních předpisů a dle postupů definovaných na jednáních Česko-
slovenské pracovnískupiny pro Ochranu vod (8o hodin).

Vyhodnocení časových změn kvality vody ve stálých monitorovaných místech hraničních vodních
toků v ukazatehch opakovaně překračujících hmitni hodnoty podle národních právních předpisů,
včetně komentáře (32 hodin).

Vypracováni komentáře k vyhodnoceným výsledkům monitoringu v roce 2018 ve stálých a rotujÍcÍch
monitorovacích místech hraniČních vodních toků (32 hodin).

ZabezpeČeni dalŠích úkolů vyplývajících z plánu práce Česko-slovenské pracovni skupiny pro
Ochranu vod na rok 2019 (85hodin).

výstupy:

· Podklady pro 19. zasedání Česko - slovenské komise pro hraniČní vody týkající se Činnosti
pracovnískupiny pro Ochranu vod:

" Zpráva o Činnosti za rok 2018 a plán práce pracovni skupiny pro Ochranu vod na
rok 2Oľ9;

" výsledky monitoringu a časových změn kvality vody, dalŠí požadované podklady
a vyjádřeni týkajIcí se jakosti hraničních vod;

· Odsouhlasený text do protokolu.
· Zápisy z 29. a 3q. jednánÍpracovnÍskupiny pro Ochranu vodi

r I V V r f V .

· StruČná zaverecna zprava o annosti za rok 2019;
· Cestovní zpráva;
· Metodika ú kolu;
· Aktivní ÚČast experta pro jakost vod na jednáních pracovni skupiny ,,WFD (Rámcová směrnice)"

Česko - slovenské komise pro hraniČní vody;

· zajištění kontro|njčinnosti jak vyplývá z plánu práce skupiny OV.

Časová nároČnost: 450 hodin
Osobrňnáklady: 334 711,- KČ
Ostatní náklady: 15 (joo,- KČ (zahraniční a tuzemské cestovné)
Náklady celkem: 349711,- KČ(bez DPH)
Nák|ady ce|kem: 423 15q,- KČ (vC. DPH 21%)
Vedoucí řešitel Úko|u Ing Stanislavjuráň
odborný garant MŽP: Mgr. Petra Bachtíková
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



ľ6 INTERKALIBRACE PRO HODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH SLOŽEK

Úkol je zaměřen na problematiku hodnocení ekologického stavu v návaznosti na směrnici
2ooo/6o/ES pod pracovní skupinou ECOSTAT. Stěžejním tématem je porovnáváni národních metod
hodnocení ekologického stavu biologických složek a metod hodnocení ekologického potenciálu. Do
pracovního programu skupiny ECOSTAT na roky 2019-22 budou začleněny aktivity pracovní
podskupiny hydromorfologie, které budou řeŠenyv rámci dílčího úkolu 3.

Popis Činností

Příprava podkladů pro jednání pracovní skupiny ECOSTAT, připomínkováni průběžných zpráv
a výsledných dokumentů z práce této skupiny.

Příprava podkladů pro jednání pracovni podskupiny k silně ovlivněným vodním útvarům a porovnáni
metod hodnoceni ekologického potenciálu (podskupina GEP), připominkováni průběžných a
výsledných dokumentů z práce této skupiny. V roce 2019 bude dokonČován metodický dokument
k hodnoceníekologického potenciálu (dodatek k ClS směrnému dokumentu Č. 4).

Zajištění zpracování aktualizace metodiky hodnoceni ekologického stavu podle biologické sloŽky
ryby ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., a podnikem PovodíVltavy, s.p. Bude
zpracován návrh relevantního typologického Členěni pro potřeby hodnoceni ekologického stavu
(nadtypy) včetně nastaveni referenČních podmínek pro tyto nadtypy a zpŮsobu hodnoceni
multimetrickými indexy, bude nastaveno hodnoceni spolehlivosti. Bude předloŽena statistická
analýza dokládající vztah multimetrického indexu ryb vs. p(kobící stresory v jednotlivých typech
aktualizovaného typologického Členěni. Bude provedeno porovnání výsledků výpočtů hodnocení
ekologického stavu vybraných vzorků v IS ARROW podle stávající platné a nově aktualizované
metodiky. Aktualizace 5távajÍcÍho taxalistu ryb IS ARROW vČetně úprav/doplnění druhových
vlastností taxonů (podklad pro ČHMÚ). Metodika odběru ryb bude aktualizována a doplněna q
specifikaci místa odběru a minimálni délku odběrového úseku. zapojeni pracovníků povodí do
přípravy metodiky formou konzu|tacÍ. Zapracování připomínek správců povodí do návrhu
aktualizované metodiky.

Kontrola odběrových metodik ostatních biologických sloŽek pro 5]edováníeko|ogického stavu
tekoucích vod a zpracováni návrhu aktua!izacÍ.

ÚČast na jednáních a workshopech (3-4X).

výstupy:

- Podkladové a pracovnÍdokumentyvznik|év průběhu p|něníúko|u.
- Zprávy z pracovních cest a závěry z jednotlivých jednání (tzv. Minutes).
- Aktualizovaná metodika hodnocení ekolog ického stavu podle biologické složky ryby + 2

oponentní posudky.

- Návrh aktualizace stávajíciho taxalistu ryb IS ARROW.
- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plněni úkdu.



Časová náročnost' 550 hodin
Osobní nák|ady: 409 091,- KČ
Ostatní náklady: 41o ooo,- KČ (tuzemské a zahraniČní cestovné - náklady na 3 - 4

zahraničnícesty, 3SQ ooo,- KČ subdodávka pro Ústav biologie
obratlovců AV ČR, v. v. j.

Náklady celkem bez DPH: 8ig ogi,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21%: 9911oo,- KČ
Vedoucí řeŠitel úkolu: RNDr. Denisa Němejcová
odborný garant MŽP: Ing. Ivana Beděrková
GéStořMŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



17 ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR - KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA
PODKLADŮ V OBLASTI ZAJIŠŤOVANÉ MŽP

Popis Činností:
Podklady pro Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2018 - Část MŽP.

Podklady pro kapitolu "Voda" do Statistické roČenky Životního prostředí MŽP.

výstupy:

- Kapitola 1, 3, 4, 5, "1.3 Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2018 (v
termínech požadovaných mžp - operativně, celkem cca 3q stran textu).

- Podklady pro kapitolu "Voda" do Statistické roČenky Životního prostředí v rozsahu
poŽadovaném OOV - elektronicky (v terminech požadovaných mžp v rozsahu 5 stran).

Časová nároČňost: 35O hodin
Osobní náklady: :z6O 331,- KČ
Ostatní ňákkdy: o,- KČ
Náklady celkem bez DPH: 26O 331,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21 %: 315 ooo,- KČ
Vedoljciřešite| Úko|u: Ing. Jiří Dlabal
odborný garant MŽP: RNDr. TomáŠ Janiček
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



18 RADIAČNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MMKV

ŘeŠení úkolu RadiaČní monitorovací SÍt' zajišťovalo do konce roku 2017 plněni Rámcové smlouvy
o Činnosti složek cdostátní radiační monitorovací sítě v působnosti Ministerstva Životního prostředí
čj. 1064"/5/03/St uzavřené 4. 6. 2oo3 mezi ministrem ŽP RNDr. Liborem Ambrozkem a předsedkyni
SÚJB Ing. Danou Drábovou. V návaznosti na Rámcovou sďouvu mezi MŽP a SÚJB byla uzavřena
Smlouva o Čin nosti složek celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti Výzkumného Ústavu
vodohospodářského T. G. Masaryka mezi VŮV TGM a SÚjB15. 4. 2004.jedna|o se o plněnípožadavků
tzv. atomového zákona Č.18/1997 Sb. a prováděcívyhlášky SÚJB Č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci
cebstátni radiaČní monitorovací sItě, v návaznosti na ČI. 35 a 36 smlouvy o EU RATOMU

Od1.1. 2017je v platnosti nový atomovýzákon č. 263/2016 Sb., který mimo jiné v §149 a 15o upravuje
oblast monitorováni radiaČní situace a v § 218 písm. a) stanovuje podíl MŽP na tomto monitorováni.
Podrobnosti dále stanoví prováděcivyhláŠka č. 360/2016 Sb., o monitorování radiaČní situace.

S ohledem na právni Úpravu podle atomového zákon Č. 263/2016 Sb., nebyla uzavřena nová rámcová
smlouva mezi MŽP a SÚJB.

Na základě žádosti SÚJB ze drie 7. 2. 2017 čj. SÚjB/RCCB/2629/2017 potvrdil ministr Mgr. Richard
Brabec dne 21. 2. 2017, Že podíl MŽP podle S 218 písm. a) zákona Č. 263/2016 Sb., bude nadále
zajišťovat výzkumný Ústav vodohospodářský t. G. Masaryk, veřejná výzkumná instituce na základě
smlouvy uzavřené se Státním úřadem pro jadernou bezpeČnost.

V návaznosti na tuto skutečnost byla uzavřena dne 6.12. 2017 mezi SÚJB a VŮV TGM, v. v. i. nová
Smlouva o Činnostech při monitorování radiaČní situace na území ČR prováděných výzkumným
Ústavem vodohospodářským t. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucÍ. Smlouva je na SÚJB
vedena pod Č. 04/"7q384, na VŮV TGM, v. v. i. je vedena pod Č. 4'3/2017/D/77.

Jedná se otrvalý úkol.

VŮV TGM, v.v. i. se podílí na zajištěni Činnosti stálé a pohotovostní sloŽky celostátní radiační
monitorovací sItě (RMS), tj. na Činnosti měřÍcÍho místa kontaminace vod (MMKV). VŮV TGM, v. v. i.
předává získaná data do informaČního systému (IS) SÚJB.

VŮV TGM, v. v. i. a Povodí, státní podnik (MMKV) provádějí odběr a měření vzorků v soula&
s metodikami RMS a s metodikami VŮV TGM, v. v. i. Monitorovány jsou povrchová voda, pitná voda,
vodárenský kal, sedimenta ryby v rozsahu podle smlouvy meziVúV TGM,V. v.i. a SÚJB.

mmkv provádějí Činnosti při normäním monitorováni, tj. za plánované nebo existujÍcÍ expoziční
situace, podle tabu|kyČ.2, přilohyČ 3 kvyhlášce Č 360/2016 Sb ,a při havarijním monitorování,tj.za
nehodové expozičrúsituace, pokračujiv Činnostech v sodadu 5tabu|kou Č. 5, přílohy Č 3 k vyhláŠce Č.
360/2016 Sb., popřípadě podle pokynů SÚJB.

ŘeŠení v rámci RMS doplňuje sledování umělých radionuk[idů vedle základních ukazatelů jakosti ve
státní monitorovacísiti ČHMÚ Řešení navazuje na sledovánI zajišťované v období 2oo4 2017.

výstupy:

- Metodika Úko|u - do14 dnů po podpisu smlouvy.
- Do 15. 12. 2019 informace o průběžných výsledcích.
- ZávěreČná zpráva s úplnými výsledky do 28. 2. 2020.



r I VČásova narocnost: 1613
Osobnínák|ady: 1'99 75",- KČ

Ostatní náklady: o,- KČ
Náklady celkem bez DPH: 1'99 75',- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21%: 1 451 7OO,-KČ
Vedoucí řeŠitel Úkolu: Ing. Barbora Sedlářová
odborný garant MŽP: Mgr. Martin Udatný
GéstorMŽP: Mgr. LukáŠZáruba

M isto odběru povrchová voda pitná voda l " á

beta- i37Cs 3H 90Sr [37Cs 3H 90Sr i37Cs 137Cs é37CS
'"K

Bq/l Bq/kg
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19 BILANCE, KONTROLA A HODNOCENĹV OBLASTI OCHRANY MNOŽSTVĹA
JAKOSTI VOD

Popis Činností:

- Evidence údajů o realizovaných odběrech a vypouŠtění předaných s. p. Povodí na základě
vyhláŠky Č. 43"/2001 Sb. (aktualizované soubory odběrů a vypouŠtění za rok 2018 a data
transformovaná pro výpočty ve formě databázových souborů a da|ŠÍdi[Či výstupy)

- Kontro]ni bilanční výpočty adekvátni dřívější svhb, resp. metodickému pokynu MZe pro
zpracovánivodohospodářských bilanci oblasti povodí.

- Souhrnná vodní bilance pro hlavní povodí ČR na základě vyhláŠky Č. 431/2OOľ Sb.

výstupy:
- Data transformovaná do výstupů pro poUŽitív dalších Úkolech VŮV TGM, v. v. i., v rámci této

zakázky formou xIs souboru na datovém nosiči.

- výpočet odpovÍdajĹcĹsvHB mr.
- Souhrnná vodní bilance pro hlavní povodí ČR.
- Zpřístupněrú evidovaných odběrů a vypouŠtění na internetu prostřednictvím HEIS VŮV.
- Zprávyz kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o p|něnÍÚkolu.

Časová náročnost 5oo hod'n
Osobnínák[ady: 37' 901,- KČ
Ostatní náklady: o,- KČ
Náklady celkem bez DPH: 371 goi,- KČ
Nák|ady celkem vC. DPH 21°/o: 450 (joo,- KČ
VedoUcÍřeŠite| Úko[u: lng.jiři Dlabal
odborný garant MŽP: RNDr. TomáŠ JaniČek
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba

Poznámka:

VŮV TGM, v. v. i., je uveden ve Vyhl. Č. 431/2OO1 v § 1 odst. 2 (viz nás!edu//c/ text: ,,Souhrnnou vodní
bilanci pro hhvnl povodí České republiky zajišťuje Ministerstvo zemědělství spoleČně s Ministerstvem
Životního prostředlprostřednictv/m výzkumného Ústavu vodohospodářského T. G. MQsaryka. ").

DQta o odběrech a vypouštěnljsou důležitá i pro dalŠí výzkumné úkoly MŽP. V rámci tohoto úkolu je
prováděna rekonstrukce přirozených průtoků (odovlivněnl) pro ČHMÚ.



20 REPORTING EMISÍ DO VODNÍHO PROSTŘEDÍ

Reporting členských států EU Evropské agentuře pro Životní prostředí (EEA) o emisích do vodni'ho
prostředí ,,Water emissions quality, W1SE-i" je souČkti reportingu o stavu Životního prostředí (SOE)
(http://rod.eionet.eUropa.eU/ob|igations/6E2). Reportovaná data jsou integrována do WISE (Water
Information System for Europe). Reporting probíhá kaŽdoroČně od roku 2OO9. Požadavky na
reporting podrobně uvádí technická specifikace EEA ,,Data Dictionary: Dataset specification for
WISE-SOE Reporting. Předmětem zprávy jsou údaje o emisích látek do vodního prostředí jak
Z bodových, tak z plošných zdrojů zneČiŠtění. Udaje jsou reportovány EEA volitelně ve formátu MS-
Excel nebo XML prostřednictvím Central Data Repository EIONET. Zpracováni reportingu ,,Water
emissions" od roku 2008 (nu|tý zkuŠební rok) zajišťuje, jako přklušné NRC, VŮV TGM, v.v.i.

V roce 2019 bude vyhodnocení emisí z bodových zdrojů zneČiŠtění vycházet z dostupných dat
vedených v irz, v evidenci vypouštění odpadních vod (vedené podle vyhláŠky Č. 252/2013 Sb.) a
Majetkové a provozní evidence Čistíren odpadních vod a kanalizaci (vedené podle vyhláŠky Č
428/2ooi Sb.). Chybějícíúdaje budou doplněny expertními odhady. Vyhodnocení bude zpracováno na
Úrovni dňčích povodí (,,sub-units") ČR. Údaje o plošných a difúznIch zdrojích zneČiŠtěni budou
zařazeny na základě dostupných dat z plánů oblasti povodí pro třetí plánovacicyklus. Při řeŠenÍbudou
vyuŽity kapacity HEIS VŮV, zejména databázový systém Oracle. (200 hodin)

Zpracovatel do 31. 10. 2019 předá výstupní datovou sadu a doprovodnou zprávu popisujÍcÍ vstupní
datové zdroje a zpŮsob zpracováni MŽP a po schválení odeŠle do 31.12. 2019 na příslušný portál EEA
(předpok|ádaný termín poŽadavku na reporting ze strany EEA- dosud nebyl stanoven) (7o hodin)

Zpracovatel se zÚČastni jednání zástupců České Části sítě EIONET (10 hodin)

výstupy:

- Datová sada údajů o emisích do vodního prostředí v ČR zpracovaná podle poŽadavků EEA,
vČetně jejího umístěni na přislušný portál EEA Datová sada bude obsahovat údaje o emisích
vybraných látek z bodových i plošných zdrojů znečištěni za jednotlivá dňči povodí čr (tzv. sub-
units). Terřnín: do 31_ 10. 2019 předání MŽP ke schválení, do 31. 12. 2019 odesláni EEA.

- Zprávy z kontrolních dnů a ZávěreČná zpráva o plněni Úko|u.

Časová náročnost: 280 hodin
Osobní náklady: 208 264,- KČ
Ostatní náklady: o,- KČ
Náklady celkem: 208 264,- KČ
Náklady celkem: 252 ooo,- KČ
VedoUcÍřešitel Úkolu: Mgr. Silvie Semerádová
odborný garant MŽP: Mgr. Martin Udatný
GéstorMŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



21 DATOVÁ PODPORA VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI VODN IHO HOSPODÁŘSTVÍ
A PŘÍPRAVA KARTOGRAFICKÝCH VÝSTUPŮ VČETNĚ VAZBY NA OPŽP

21.1 Vedení vybraných evidencí ISVS-VODA v působnosti MŽP a zajištěnijejich dostupnosti

Zřízení, vedeni a aktualizace evidencí informačního systému veřejné správy definuje Vodní zákon
§21 a S22. Rozsah údajů, způsob zpracování, Uk|ádánj a předáván těchto údajů popisuje vyhláŠka
252/2013, která v § 29 ukládá povinným subjektům ukládat data vtakové struktuře, aby bylo
umožněno sdílerú dat prostřednictvím stanoveného referenČního, sdňeného a bezpečného rozhraní,
a to izpůsobem UmožňujícÍm dálkový přístup.

Vedení a aktualizace jednotlivých evidencí zahrnuje Činnosti nutné k formálnimu sestavení aktuá|nÍ
podoby evidencí podle výše uvedené vyhláŠky (neobsahuje tedy vlastní tvorbu zdrojových dat, ta je
předmětem jiných Úko]ů/ČinnostÍ). Rozsah dat i Četnost (periodicita) aktua|izacÍ se pro jednotlivé
evidence liŠía závisí na dostupnosti aktualizovaných zdrojových dat.

Po technické stránce zahrnuje vedení evidencí jejich zpřistupněrň v mapovém prohlížeči spolu
s dalšími kontextovými daty, zveřejněni dat ke stažení na internetu v běŽně používaných formátech
(shp, txt), zveřejnění a provoz datových služeb ve standardech WMS, WFS, aktualizaci
a zvěřejňováni metadat a propojenI zdrojových dat prostřednictvím mapových služeb do národního
geoportálu INSPIRE tak, aby bylo moŽné data lSVS vyhledat a případně zobrazit v kontextu dalŠích
datových sad formou mapových kompozic Uvedené sluŽby slouži zejména jako informaČní podpora
subjektů státní správy a samosprávy (kromě MŽP jde předevŠím o vodoprávní, ale i dalŠí úřady), i
dalŠích subjektů (např. Žadatelé o vodoprávní rozhodnut'atp.).

v roce 2O1cj zajišťu,je VŮV TGM vedení a zajištění dostupnosti těchto evidench

- Evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů
(§ 6 vyhláŠky),

- Evidence stavu vodních útvarů (§ 11vyh|áŠky),
- Evidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (§ 12

vyhlášky),

- Evidence chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 19 vyhláŠky),
- Evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (§ 26 vyhláŠky),

- Evidence záplavových Území(S 28 vyhláŠky).
- Evidence ochranných pásem vodních zdrojů (Š 20 vyhlášky),
- Evidence citlivých oblastí(§ '3 vyhláŠky),
- Evidence zranitelných oblastí(§ 24 vyhláŠky),
- Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (S 25 vyhláŠky).

výstupy:

- aktualizované mnoŽiny dat uvedených evidencí dostupné online (technicky zajištěné
prostředky HEIS/DIBAVOD) a předané na datových nosiČích,

- publikace aktualizovaných datových sad uvedených evidencí na portálu ISVS-VODA
(voda.gov.cz),

- data evidencipod|e dostupná prostřednictvím geoportálu CENIA
- data evidencidostupná formou WMS/WFS služeb
- metadata zpracovaná a dostupná online prostřednictvím metainformaČního systému CENIA

(MICKA), resp. geoportálu CENIA, předániaktudizovaných dat na datových nosiČích.

(66O hodin, vedouc/řeŠitel Mgr. Silvie Semerádová, Ing. Tomáš Fojtík)



21.2 Činnosti v rámci rozvoje lSVS - VODA ve spolupráci s MZe

Ve vazbě na rozvoj a aktualizaci meziresortního projektu ,,Rozvoj lSVS - VODA" probíhá dle dohod
aktivní zapojeni subjektů resortu MŽP do 5oUvisejicích aktivit Hlavními plánovanými Činnostmi pro
letošní rok je nastavení aktualizaČních procesů a vlastních Činnosti, které povedou k průběžné
aktualizaci a sjednocení dat o říčni síti na jednotném datovém zdroji zabag ED' prostřednictvím
sdíleného rozhraní. Pomoci tohoto prostředí je třeba následně kontrolovat a posuzovat návrhy na
změny v říČní sÍti na Úrovni páteřních toků povodí lV. řádu, které budou zadávány ostatními subjekty.
Souběžně bude probíhat i vlastní kontrola ,,nepřipomínkovaných" Části vodních toků. Oále se
předpokládá definování a rozvoj dostupnosti dat prostřednictvím webových sluŽeb, které budou
jednotlivé subjekty poskytovat k zajištěni jednotnosti a komplexnosti dostupných
vodohospodářských dat. Předpokládá se také aktivní ÚČast v rámci jednotlivých pracovních skupin
ISVS - VODA.

Na základě informací od zástupců MZe ve věci projektu ,,Rozvoj ISVS - VODA" navrhuje odborný
garant rozdělení Činností na vÍce let a zároveň snÍŽenÍ objemu hodin na rok 2019. Toto sň ÍŽenÍ je vŠak
velice rizikové (i s ohledem na odhady vŠech zainteresovaných subjektů). Ve chvíli vyčerpání nákladů
na tento projekt budou přeruŠeny veŠkeré Činnosti s nim souvisejĹcÍ, což můŽe vést k zastavení
tohoto zásadního mezirezortního projektu nebo i dokonce ke ztrátě kontroly nad podobou
základních referenČních vrstev potřebných pro vodní hospodářství a ochranu vod (vČetně vazby na
požadavky Směrnic např. WFD, INSPIRE, atd ,Či přípravy podkladů pro plánovárň, aj )

Popis Činnostŕ

Kontrola úloh vČetně zpracováni případných protinávrhů v prostředí sdIleného rozhraní lSVS
- VODA (16oo hodin)

Provedení revizí páteřních vodních toků povodí lV. řádu v rámci připomínkového řízení. (Boo
hodin)

ÚČast na jednánía zpracováváni úkolů pracovních skupin ISVS-VODA (4Oo hodin).

výstupy:

Zkontrolované úlohy vČetně zpracování protinávrhů v prostředí sdíleného rozhraní ISVS —
VODA.
Vlastnirevize páteřních vodních toků povodilV řádu v rámci připomínkového řízeni

- výstupy dle průběžných poŽadavků jednotlivých pracovních skupin.

(28oo hodin, vedouc/řeŠite/ Ing. TomáŠ Fojtík, Mgr. Silvie Semerádová)

21.3 zajištěni identifikátorů vodních toků dle zákona Č. 2oo/1Aq4 Sb. a vzájemné provázanosti
dat vodních toků a rozvodnic

Vodní toky a rozvodnice hydrologických povodí jsou základní datové sady prostorových dat, na
které se vážídalší evidence a Činnosti v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod (např. reporting,
evidence lSVS - VODA, bilance, hodnocení stavu, analýzy dat, korektní tvorba navazujícÍch
datových sad, kvalita a spolehlivost rozhodovacích procesů v oblasti VH a ochrany vod). je nezbytné
zajistit aktuáMost jejich geometrické a atributni sloŽky a vazbu na zabaged", který je základním
zdrojem geografických dat pro tvorbu mapových podkladů závazných pro státní správu v ČR.
Zároveň je nutné, dodávat do ZABAGED" pňsluŠné identifikátory, které má zajistit mžp dle zákona



2oo/"997 Sb. Zákon o zeměměřictví. Vodní toky a rozvodnice je nutné aktualizovat dlouhodobě -
jedná se o pravidelnou a kontinuá|nÍ činnost. Nelze je aktualizovat odděleně a bez vzájemné
spolupráce mezi VŮV TGM, v. v. i., ČHMÚ a ZÚ. Tato činnost nenÍdup|icjtnÍse zamýšlenou Činností

ď,,aktuahzace rozvodnic" v CHMU, ani s projektem ,,Rozvoj lSVS - VODA", ale logicky a vhodně je
doplňuje. činnosti tak nejsou spojené s vývojem nástrojů pro optimalizaci uvedených procesů. Právě
ve vazbě na výše uvedené Činnosti je pro letošní rok plánováno přiřazení strUktUrálních identifikátorů
zkontrolovaným hrubým úsekům říČnI sitě, příprava vstupních vrstev pro probíhajki aktualizaci
rozvodnic nad vodními toky a DMR 5G. Následně také kontrola aktualizovaných rozvodnic a
struktury vŮČi topologii vodních toků VŠe uvedené Činnosti budou Časově odráŽet harmonogram
ČinnostÍČHMÚ a projektu ,,Rozvojlsvs -VODA".

SníŽení hodinové dotace na tento dÍ|čÍ úkol dle návrhu garanta MŽP má vazbu na předchozí dílčí
úkol a na reálné výstupy z meziresortního projektu ,,Rozvoj lSVS - VODA", vČetně případných
negativních dopadů,

Popis Činnostŕ

Zpracování hrubých úseků vodních toků s přiřazeným střu kturálním identifikátorem
v odsouhiasených oblastech ve vazbě na výstupy projektu ,,Rozvoj lSVS - VODA" (5o hodin)

Tvorba vstupních vrstev pro řeŠeni aktualizace rozvodnic nad vodními toky a DMR 5G ve
vazbě na odsouhlasený postup a harmonogram a následná kontrola struktUrá|ního sodadu
go hodin).

výstljpy:

- Hrubé úseky vodních toků s přiřazeným struktUrá|nim identifikátorem v odsouh|asených
oblastech ve vazbě na výstupy projektu ,,Rozvoj lSVS - VODA".

- Vstupní vrstvy pro řeŠeni aktualizace rozvodnic nad vodními toky a DMR 5G ve vazbě
na odsouhlasený postup a harmonogram a následná kontrola struktUrá|ního soU|adu.

(1oo hodin, vedouc/řešite/ Ing. Tomáš Fojtík)

21.4 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodohospodářských dat na úrovni MKOL, MKOOpZ
a MKOD

Zpracování a příprava podkladů, aktivní ÚČasti na jednání skupin expertů a úkoly pIynoucÍ z nich
vrámci MKOD (skupina expertů IMGIS), MKOL (skupina expertů DATA), MKOOpZ (skupina expertů
GS).

Popis činnosth

- ÚČasti na jednání(předpoklad 4) - (128 hodin)
- DalšIvýstupy dle průběžných poŽadavků jednotlivých pracovních skupin (172 hodin).

Výstupy:

(3oo hodin, vedouc/řeŠ/te/ Ing. TomáŠ Fojtik)

21.5 Problematika INSPIRE

v roce 2020 mají být harmonizována data z přílohy Č. Ill. Směrnice INSPIRE. Pro toto úspěŠné
provedeni je třeba identifikovat příslušné datové sady a jejich zařazení do příslušných témat.
Nás|edně je potřeba analyzovat datové specifikace a zjistit poŽadavky na cílový stav datových sad.
Nezbytná je diskuse a koordinace s garantem úkdu a garanty pňslušných datových sad. Uvedené



Činnosti se týkají především dat, která jsou v evidenci VŮV TGM, v. v. i. a jsou danou Směrnicí
dotčena. Příprava na povinnosti p|ynoUcÍ z uvedené Směrnice je velice důležitá také z důvodu, aby
mohly být včas splněny a nemuselo docházet kvýtkám ze strany EK tak, jak ktomu došlo např.
v minulém roce.

Činnosti lze pro rok 201c) rámcově rozdělit na tři základni oblästi:

i) Prioritní datové sady - jedná se o datové sady vybrané EK, které jsou chápány jako velice
důležité a proto je na ně zaměřena největší pozornost V závislosti na vývoji a úpravě
směrných dokumentů a datových modelů je potřeba modifikovat a udrŽovat funkČní
metadata a potřebné příslušné sluŽby Kontroly výše uvedeného se v Čase také mění a je
třeba na ně pruŽně reagovat. (6oo hodin)

2) Datové specifikace - pro identifikované datové sady v evidenci VŮV TGM, v. v. i. je nutná
analýza požadavků EK na pňsluŠná data. Tato Činnost Úzce souvisí s Úpravou směrných
dokumentů a tvorbou a funkčnostI kontrolních nástrojů na straně EK. V ideálním případě je
vhodné otestovat navržené postupy na vzorku konkrétní datové sady a odhadnout tak
nároČnost implementace na příští období. (Soo hodin)

3) Podpora dalŠích Činnosti pro úspěŠnou implementaci Směrnice i v rámci jejích poŽadavků,
je nezbytné zapojeni se do přípravných a konzultaČnkh prací, ÚČastnit se národních
i mezinárodních jednání, konferencí a workshopů. Předpok|ádá se i výměna zkušenostI
v rámci RO a spolupráce s národním koordinátorem pro iNSPIRE. (3Oo hodin)

výstupy:

- Nap|nění poŽadavků EK v souvidosti s prioritními datovými sadami v maximální moŽné miře,
vČetně údrŽby a aktuálnosti potřebných metadat a sluŽeb.

- Ana|yzované přísluŠné datové specifikace a identifikace jejich potřeb v návaznosti na dokončené
směrné dokumenty a nástroje ek. Návrh dalŠího postupu pro harmonizaci dat, testovaciaplikace
na vybrané datové sadě.

- ÚČast na jednáních s MŽPa CENIA k problematice INSPIRE, ÚČast na národních imezinárodních
konferencích, seminářích a workshopech k dané problematice.

(14OO hodin, vedouc/řešitel Ing. TomáŠ Fo/t/k, Mgr. Silvie Semerádová)

21.6 Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava
kartografických výstupů ve vazbě na OPŽP

Hlavním cílem Úkolu je zveřejnění prostorových dat návrhů přírodě blízkých protipovodňových
opatřeni (dále jen ,,PBPPO") zpracovaných ve formě studií a prostorových dat již realizovaných
projektů PBPPO. Tento úkolový list navazuje na práce realizované v roce 2018 a spoČívá v doplnění
již existujÍcÍch datových sad o nová prostorová data ze studií a realizovaných projektů podpořených
OPŽP 2014 2020 DÍÍČÍČirtnosti Úko|u jsou uvedeny v odstavcích n'Že.

Vzhledem k charakteru prací je uvedený rozsah hodin nutné povaŽovat za předběžný s tím, že bude
upřesňován v průběhu řeŠeníúkohj v rámci kontrolnÍch dnů.

Kontrola a kompilace prostorových dat studií PBPPO podpořených z opžp 2014- 2020

V rámci této části Úkolu bude provedena kontrola a kompilace prostorových dat z nově
zpracovaných studii návrhů PBPPO. Tato data budou zpracovateli studií již odevzdána MŽP ve



zdigitalizované podobě ve formátu ESRI shapefile s tím, že bude bez výjimky dodrŽen datový model
vytvořený a schválený pro tyto úČely pracovníky VŮV TGM, v. v. i. Popis datového modelu bude
zpracovatelům studii poskytnut garantem MŽP Data budou následně předána řeŠitelům Úko|u.
jejich kompilace bude spoČÍvat v těchto krocích:

- přidě|eniprimárnÍch kličů projektové dokumentace,

- upload do datového skladu.
Realizace uvedených Činnosti je podmíněna součinnostÍ MŽP zejména v záležitosti podpory řeŠitele
v zÍskánÍre|evantnich podkladových dat od zpracovatelů studií.

Kontrola a kompilace prostorových dat již realizovaných projektů PBPPO podpořených z OPŽP 2014
- 2020

V rámci této Části Úko|u bude provedena kontrola a kompilace prostorových dat již realizovaných
projektů pbppo. Tato data budou zpracovateli projektů již odevzdána MŽP ve zdigitalizované
podobě ve formátu ESRI shapefile s tím, Že bude bez výjimky dodrŽen datový model vytvořený a
schválený pro tyto úČely pracovníky VŮV TGM, v. v, i. Popis datového modelu bude zpracovatelům
studii poskytnut garantem MŽP. Data budou následně předána řešitelům Úko|u. jejich kompilace
bude spoČívat v těchto kroc|°ch:

- přiděleni primárních klíčů projektové dokumentace,

- upload do datového skladu.
Realizace uvedených Činnosti je podmíněna souČinnostÍ MŽP zejména v záležitosti podpory řeŠitele
v zkskání relevantních podkladových dat od zpracovatelů realizovaných projektů.

Návrh způsobu publikace prostorových dat již realizovaných projektů podpořených z opžp 2o1Lj -
2020

V rámci této Části Úko|u bude proveden návrh optimálního způsobu publikace prostorových dat již
realizovaných projektů v rámci mapové kompozice publikované na portálu www.vodavkrajine.cz.
Bude řeŠena předevŠím problematika symbologie ve vztahu k již používané symbologii
publikovaných prostorových dat studii PBPPO.
Zajištění zveřejňovánívýstUpŮ opžp 2014 2020

výstupy opžp jsou zveřejňovány na portálu www.vodavkrajine cz ve formě mapové kompozice
prezentujÍcÍ prostorová data navržených PBPPO a již realizovaných projektů PBPPO v prostředí
webové mapové aplikace. Náplni této části Úko|u je průběŽná aktualizace mapové kompozice,
která bude probíhat vŽdy po dohodě s garantem MŽP, a spočívá zejména v těchto Činnostech:

- příprava aktualizovaných dat pro jejich publikaci ve formě mapové sluŽby mapového
serveru,

- publikace mapové sluŽby v prostředÍinternetu,

- případné Úpravy webové mapové aplikace.

- technická podpora OOV MŽP v rámci sekce ,,podklady" na www.vodavkrajine.cz

Výstupy:

- zkontrolovaná a zkompilovaná data navržených opatřeni zařazená do pUb|ikaČni databáze
mapového serveru

- zkontrolovaná a zkompilovaná data realizovaných opatřeni zařazená do pUb|ikační databáze
mapového serveru



- návrh způsobu publikace prostorových dat již realizovaných projektů pbppo

- průběŽně aktualizovaná a doplňova ná mapová kompozice na portálu www.vodavkra,jine.cz.
(200 hodin, vedouc/řeŠitel Ing. TomáŠ Fojtík)

Časová nářočnost: 546o hodin'
Osobnínáklady: 4 o61 157,- KČ
Ostatní náklady: 15O.OOO,- KČ (cestovné)
Náklady celkem bez DPH: 4 ""57,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21°/o: 5 o95 5oo,- KČ
VedoUcÍ řeŠitel Úko|u: Ing. TomáŠ Fojtík, Mgr. Silvie Semerádová
odborný garant MŽP: Ing. Pavel Marták, Ing. Miroslav Tesařík, Ing. Veronika

Matuszná, Ing.josef Reidinger(Sucho), Anna Pasková, M.A.
(INSPIRE), (lng.jitka Faugnerová, CENIA (technická podpora
v oblasti INSPIRE) a ostatnkdborní garanti dle potřeby OOV
MŽP

GestorMŽP: Mgr. LukáŠ Záruba

' Vzhledem k povaze úkolového listu (nutná jednání MŽP, MZe, ČHMÚ, vův tgm, zú, CENIA, ek)
není moŽné podrobně specifikovat nároČnost na zpracování, uvedený hodinový rozsah prací je nutné
povaŽovat za předběžný. Upřesněn bude v průběhu roku 2019 na kontrolních dnech (bude Čerpáno
na základě plánovaných ČinnostÍodsouh|asených na KD a průběŽně (dle výh|edu) dle výkazů hodin).



22 PODPORA ČINNOSTĹV PROCESU PLÁNOVÁNÍV OBLASTI VOD

Úkol je zaměřen na metodickou a odbornou podporu plánů povodí, vycházejících z Rámcové směrnice
o vodách. V letech 2017 - 2018 probíhaly v ČR přípravné práce, v letech 2019 - 2020 budou uŽ
zpracovány plány dílčích povodí a národní plány (rok 2021 je povinně vyhrazen na posouzenI SEA a
připomínky veřejnosti).

Na základě návrhu zprávy EK je již zřejmé, které oblasti jsou ČR nejvíce vytýkány. Návrh na Činnosti
rozhodně neřeŠivšechny z nich (pro některé je již pozdě - to se týká hlavně hodnocení biologických
sloŽek nebo aktualizace hodnoceni chemického a kvantitativního stavu podzemních vod; a část jich
patřidogesce MZe- např.ekonomická ana|ýza).jedná se tedy oČinnosti, pro které jižbylyv minulých
letech položeny solidrúzáklady (hydromorfologické vlivy) nebo jde o méně Časově a finanČně náročné
aktivity, kde i částečný pokrok můŽe přinést významné výsledky (postup hodnoceni efektivity
opatřeni, prezentace pokroku a aktualizace přirozeného pozadí).

Popis Činnosti:

- Zahájeni návrhu postupu hodnoceni efektivity opatření a vyplňováni ,,indicator gaps" a ,,key
type measure indicator" v pIánech povodí (25o hodin).

- První návrh prezentace pokroku dosahování environmentálních cílů útvarů povrchových
a podzemních vod pro národní plány (35o hodin).

- Návrh postupu hodnocenítrendů koncentrací chemických a fyzikálně-chemických ukazatelŮ
chemického a ekologického stavu povrchových vod (35o hodin).

výstupy:

- Popis postupu hodnocenÍtrendů koncentrací chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů
chemického a ekologického stavu povrchových vod.

- ZávěreČná zpráva, UvádějÍcÍ podrobnější výsledky zahájeni návrhu postupu hodnoceni
efektivity opatření a vyplňování ,,indicator gaps" a ,,key type measure indicator" v plánech
povodí a první výsledky prezentace pokroku dosahováni environmentálních cilů útvarů
povrchových a podzemních vod pro národní plány.

Časová nároČnost: 950 hodin
Osobní ňákhdy: 706 612,- KČ
Ostatní náklady: o,- KČ
Náklady celkem bez DPH: 706 612,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21%: 855 ooo,- KČ
Vedoucí řeŠitel Úko|u: RNDr. Hana Prchalová
odborný garant MŽP: Ing. Veronika Matuszná,
GestorMŽP: Mgr. LukášZáruba



23 PODKLADY PRO HODNOCENÍ PODLE CL. 1A SMĚRNICE 2OOO/6O/ES

Dlouhodobým cílem úkdu je poskytnout odbornou a technickou podporu při zajišťováni požadavků na
podávání zpráv (dále jen ,,reporting") podle Rámcové směrnice pro vodní politiku EU, zejména
reportingu plánů povodí, vČetně mezinárodních.

Činnosti vycházejí jednak z průběžných požadavků na reporting, specifikovaných směrnými dokumenty
EK, z průběhu projednávání problematiky na Úrovni pracovních skupin EK, z doporuČenI Evropské
Komise ke zpracování plánů povodí v ČR a na národní úrovni předevŠím z poŽadavků vyp|ývajÍcÍch
zdoporučenI Komise pro plánováni v oblasti vod (KPOV). Dále se vychází ze závěrů na Úrovni
mezinárodních komisi(MKOL, MKOD a MKOOpZ)a komisipro hraničnívody.

V roce 2o1'j jsou řešenizaměřena na nás]edUiícíoblasti

· Kompletace dat pro reporting 3. plánů povodí ve struktuře datového modelu a kontrola jejich
úplnosti, správnosti. V roce 2019 se bude jednat o dostupné údaje z přípravných prací pro 3.
plány, zejména o údaje týkající se monitorovacích objektů povrchových a podzemních vod a
jejich přÍs|UŠnosti k monitorovacím programům, charakteristik vodních útvarů, vymezeni
chráněných území, významné vlivy na stav povrchových a podzemních vod. V návaznosti na
zpracování plánů povQdi budou práce ria kompletaci dat pro reporting pokračovat i v dalších
letech (Šqq hodin).

· Vyhodnoceni hlavních problémů při sběru dat pro pokrok opatřeni a návrh na řešení při sběru
údajů o opatřeních pro 3. plány povodí (např. úprava informaci v listech opatřeni, indikátory
v operaČních prog rámech apod.) (8o hodin)

· Vyhodnoceni trendů v koncentracích chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů
v reprezentativních profilech útvarů povrchových vod (4oo hodin).

· Návrh postupu vyhodnocení trendů mnoŽství znečišťujicich látek (prob|émových z hlediska
dosaženi dobrého chemického a ekologického stavu) ve vypouŠtění odpadních vod v
podrobnosti vodních útvarů (datové zdroje a postup jejich vyhodnoceni, hodnocené látky a
období) ('ll,0 hodin).

· Zpřktupněni vybraných údajů reportingu pro potřebu veřejné správy v prostředí internetu
formou interaktivních map, grafů a tabulek (1qo hodin).

· Účast na jednáních Komise pro plánování v oblasti vod, včetně jejich pracovních výborů i
v budoUcnu zřízených pracovních skupin, WG DIS (včetně přípravy podkladů) a operativní
podpora zadavatele (podle potřeby) (8o hodin)..

výstupy:

· Datové sady (disponibilní části) dat pro reporting 3. plá nil povodí ve formátu datového modelu.
Termln: do 3(j. 11. 2019

· Datová sada vyhodnocení koncentrací chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů
v reprezentativních profilech útvarů povrchových vod Termin: do 3o. 11. 2019

· Datová sada vyhodnoceni trendů mnoŽství znečištbjicich látek ve vypouštěni odpadních vod.
Termín: do 3o. 11. 2019



· Zpráva o řeŠení v roce 2019 (popis řešení, včetně vyhodnocení problémů při sběru dat pro
pokrok opatřeni). Termín: do 3o. 11. 2019.

Časová náročnost: 13oo hodin
Osobní náklady: g66 944- KČ
Ostatní náklädy: 60 (joo,- KČ (cestovní náklady)
Náklady celkem bez DPH: 1026 944- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21ýo: 1242 6oo,- KČ
Vedoucí řešitel Úko|u: Ing. PetrVyskoČ
odborný garant MŽP: Mgr. Luboš Mrkva a ostatnígaranti OOV MŽP dle potřeby
Gestor MŽP: Mgr. Lukáš Záruba



24 MINIMÁLNÍ ZŮSTATKOVÉ PRŮTOKY

Úkol je zaměřen na odbornou podporu vypracování nařízenÍ vlády o způsobu a kritériích
stanovení minimálního zůstatkového průtoku (NY MŽP) a doprovodné metodiky stanoveni
MŽP a mist a způsobů měření MZP vsodadu sdefinici MŽP uvedenou v § 36 odstavec 1
vodního zákona. Zmocnění k vypracováni NY MZP je uvedeno v § 36 odstavec 3 vodního
zákona. Podpora je zaměřena především na stanovenialgoritmů a zpŮsobu výpočtu mžp, na
dopracovánímetodikyvčetně modelových případů a na ÚČast na jednáních.

Popis Činňosti:

- odbornou podporu při vypracováni návrhu NV MŽP (prověřeni relevance navržených
ovlivněných úseků, úpravy a optimalizace tabulek algoritmů, úpravy textu atd.) (14O
hodin).

- potřebné konzultace a jednání

· se zástupci státních podniků povodí- celkem 20 hodin

· se zástupci ČHMÚ - celkem ľO hodin
" jednánís MZe a SPP - celkem 10 hodin

- finalizaci metodiky stanovení MŽP a způsobů a mist měřeni, a to v soU|adu se zněním
NV MŽP (i8o hodin).

- spolupráci na vypořádáni připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového
řízenÍvčetně ÚČasti na jednáních na Úrovni NM (4O hodin).

výstupy:
- odborné podklady a spolupráce na vypořádání z MPŘ k Nařízení vlády o stanovení

minimálních zůstatkových průtoků,
- metodika stanovení minimálních zŮstatkových průtoků a způsobů a mist měření die

aktuálniho znění Naňzenivlády ČR,
- ÚČast na meziresortních jednáních v rámci MPŘ vČetně zajištění odborné podpory.
- závěreČná zpráva (j plnění Úkolu v roce 2Oľ9

Časová náročnost' 4qq hodin
Osobní náklady: '97 5'",- KČ
Ostatní náklady: o,- KČ
Náklady celkem bez DPH: 297 521,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 2/ %: 360 ooo,- KČ
VedoUcÍřešite[ Úko[u: Ing. Pavel Balvín
Odborný garant MŽP: RNDr.jarmila Skybová
GestorMŽP: Mgr. LukášZáruba



25 SDĹLENĹINFORMACĹZ OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ S VEŘEJNOSTÍ

Předmětem úkolového listu je sdíleni informaci z oblasti vodního hospodářství s veřejnosti
prostřednictvím aktualizace stávajÍcÍho Časopisu VTE1 při zachováni statusu odborného periodika
Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný Časopis, s vědeckou redakcí, který vychází,
má přidělen pouze kód ISSN, případně e-lSSN a je vydáván vtiŠtěné, vtiŠtěné ielektronické nebo jen
v elektronické podobě.
Časopis je sestaven z recenzovaných odborných Článků a Článků na propagační podporu MŽP a jeho
rezortních organizací. Recenzovaným odborným Článkem je původní, případně přehledový Článek
zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní
výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor Členem. Jedná se o
ucelené texty prací s Členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strUkturu vědecké práce
(nejčastěji souhrn, Úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým
způsobem citovánIzdrojij, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývajítyto
typy Článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení.

Prostřednictvim Časopisu VTEI bude umožněna propagace aktivit Ministerstva Životního prostředí a
jeho resortních organizaci převážně z oblasti vodního hospodářství.

Časová nároČnost 250 hodin
OsobnInáklady: 185 95o,- KČ
Ostatní ňädädy: 120 ooo,- KČ (tuzemské cestovné, fotografické sluŽby pro Časopis

VTE1, tvorba propagaČních materiálů aktivit OOV MŽP a VŮV
TGM)

Náklady celkem bez DPH: 3qS 9Sq,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21ýo: 370 200,- KČ
Vedoucí řeŠitel Úko]u: Bc. Lenka Michá|ková
odborný garant MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba
Gestor MŽP: Mgr. LukášZáruba



26 REPORTING PŘEDBĚŽNÉHO VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK

Směrnice EU o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2OO7/6O/ES) požaduje, aby Členské
státy v rámci druhého p|ánovacjho cyklu provedly aktualizaci předběžného vyhodnocení
povodňových rizik (dále jen PVPR) a aktua|izova|y vymezeni oblastí s významným povodňovým
rizikem (dále jen Osvpr) do 22. 12. 2018. jednotlivé země pak mají za povinnost informovat
o výsledcích tohoto procesu prostřednictvím reportingu do systému WISE (Water Information
System for Europe). PoŽadavky na reporting jsou definovány tzv. datovými Šablonami (FD Reporting
Guidance 2q18).

V České republ'ce bylo PVPR a vymezen' OsVPR provedeno na základě metodik poUž[tý'h j ž
v prvním plánovacím cyklu (ČHMÚ, VŮV tgm). výstupy uvedených procesů budou převedeny do
podoby poŽadované reportovacimi Šablonami a vloŽeny do systému WIS E do 22. 3. 2019 (požadavek
Evropské komise). Příprava reportovaných dat bude probíhat podle dokumentů schválených
pracovní skupinou Povodně (WG Floods) resp. vodními řediteli pro reporting druhého cyklu
plánování dle povodňové směrnice

Popis ČiňnostÍ:

- ShromáŽdění podkladů nezbytných pro úspěŠné vyplněni reportovacích Šablon,
- Sestavenkouhrnných textů a dat (prostorová, popisná) pro reporting,
- Vyp|něnÍreportovacích šablon,
- OdesláMvyplněných reportovacích Šablon do systému WISE,
- Konzultace a příprava podkladů pro odpovědi na dotazy EK k reportingu,
- Zpracovánízávěrečné zprávy popisujÍcÍ proces reportingu a odeslané údaje vČetně

elektronických příloh obsahujÍcich reportovaná data.

výstupy:

- vyplněné reportovací Šablony odeslané do systému WISE, soubory s reportovanými daty
v požadovaných formátech;

závěreČná zpráva projektu vČetně příloh

Časová nároČnost' 310 hodin
Osobní náklady: 230 579,- KČ
Ostatní náklady: 15 ooo,- KČ (cestovné)
Nák|ady celkem bez DPH: "45 579,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21°/o: 297 150,- KČ
Vedoucí řeŠitel Úko|lj: Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.O.
odborný garant MŽP: Ing. Mgr.jana Tejkalová
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



27 HODNOCENÍ CHEMICKÉHO A KVANTITATIVNÍHO STAVU PODZEMNÍCH VOD

Úkol je zaměřen na hodnocení chemického a kvantitativního stavu podzemních vod pro 3. cyklus
plánů povodí. V letech 2019 - 2020 budou žzpracovány plány dílčích povodia národnIplány(rok 2021
je povinně vyhrazen na posouzenISEA a připomínky veřejnosti), jako jejich zásadnívstup je hodnoceni
stavu vodních útvarů, takže je nutné ho zpracovat v roce 2019. Hodnoceni útvarů povrchových vod
zadávají podniky PovodĹ, hodnoceni podzemních vod přishbil zajistit oov MŽP. Hodnoceni stavu
podzemních vod bude zpracováno podle stejné metodiky jako v druhém cyklu, nicméně vzhledem
k dostupným datům (pravděpodobně nebudou dostupné údaje o jakosti odběrů podzemních vod,
dále stále chybí údaje o přírodnÍch zdrojích pro některé hydrogeologické rajony apod.) bude
pravděpodobně nutné upravit některé postupy.

Pools Činností·

· Příprava dat o jakosti podze mních vod (6oo hodin)
· Vyhodnoceni chemického stavu podzemních vod pro receptor podzemnivoda (5oo hodin)
· Vyhodnoceni útvarů podzemních vod s přímou vazbou na útvary povrchové vody pro receptor

povrchová voda (35o hodin)
· Vyhodnocení trendů a zvratu trendů polutantů v podzemních vodách pro relevantní

monitorovací objekty (35o hodin)
· Celkové vyhodnocení chemického stavu útvarů podzemni'ch vod (35O hodin)
· Příprava dat o přírodnich zdrojích podzemních vod a odběrech podzemních vod pro

hydrogeologické rajony (dlouhodobé hodnoty, hodnoty přírodních zdrojů za posledních 6 let
(2013 - 2018), údaje o odebíraném množství pro jednotlivé odběry také za posledních 6 let
(35o hodin)

· Vyhodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod (3oo hodin)
· Vyhodnoceni spolehlivosti výsledků chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních

vod (200 hodin)

výstupy:

Výstupem budou podrobná data (výs|edky chemického stavu na Úrovni objektů a pracovních
jednotek) a souhrnná data na Úrovni hydrogeologických rajonů (pro kvantitativní stav) a útvarů
podzemních vod. soUčástjvýstUpU bude struČná zpráva s popisem výstupů (hlavně v případě Úpravy
metodik) a výsledků hodnocení.

mžp zajistí předání dat o jakosti podzemních vod (data ČHMÚ, data o jakosti odběrů podzemních
vod, pokud budou k dispozici, data o starých zátěžích - SEKM - vŠe vČetně lokalizace a v podobě
vhodné pro hromadné zpracováni), dále data o přírodních zdrojích hydrogeologických rajonů -ČHMÚ
- aktualizace 2018 a výsledky z rebilance.

Hodnoceni chemického stavu a kvantitativního stavu bude provedeno do konce roku 2019.

Časová nároČnost 3ooo hodin
Osobninákkdy: 2 231 405,- KČ
Ostatní náklädy: o,- KČ
Náklady celkem bez DPH: 2 231405,- KČ
NákladycelkemvČ. DPH 21°/o: 27OO ooo,- KČ



Vedoucířešite| Úko|u: RNDr. Hana Prcha|ová
Odbornýgarant MŽP: Mgr. Lea Petrová
Gestor MŽP: Mgr. LukáŠ Záruba



28 VYHODNOCENÍ VLIVU SPLOUVÁNÍ PLOUČNICE A NÁVRH PŘÍPADNÝCH
PODMÍNEK REGULACE

Splouváni malými plavidly představuje podobu měkké turistiky, která vŠak je koncentrovaná přímo
do koryta vodního toku. Hojná návŠtěvnost vodáků na řekách představuje významné potenciálni
riziko pro předměty ochrany lokalit zařazených do soustavy Nátura 2000 (EVL Horní Ploučnice)
a chráněných ve smyslu § "3a odst. ipism. C) zákona Č. 254/2oo1Sb. Mezi ohroŽené předměty ochrany
patřizejména společenstvo 326o NiŽinné aŽ horské vodnitoky s vegetac'svaz RanUncu|'on fluitantis
a Callitricho Batrachion, M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (čala magrostis
pseudophragmites), dále z druhů ty které mají výskyt omezený na plošně málo rozsáhlá mokřadní
příbřežní společenstva. Ve výše jmenované EVL se jedná předevŠím o druhy kuňka obecná (Bombina
bombina), citlivé druhy měkkýšů zastoupené zejména druhem vrkoČe Vertigo moulisiana a některé z
vÍce zástupců permanentnívodnifamy.

V roce 2016 řeŠení úkolu byl proveden podrobný průzkum se zaměřením na biotopy citlivé na seŠlap
nebo disturbance dané vodáckým provozem v průtokově kritických obdobích. Po konzultaci se
zadavatelem navrŽen systém vyhodnoceni antropogenního vlivu prostřednictvím signálních
spoleČenstev analogicky metodě vyvinuté ve VŮV TGM, v. v. i. pro specifické podmínky Tep|é Vltavy
a již deset úspěŠně používané v Správou NP Šumava a i da|Šía[ternativní metoda. Byl navrŽen systém
sledování poČtu turistů na řece s důrazem na návŠtěvnost ve vegetační sezóně, pokud moŽno
s vyuŽitím |oká|ních spolupracovnÍků. Pak byl úkol přerušen.

V roce 2019 bude provedeno měření na EVL Horní Ploučnice a zopakovat ve spolupráci s mÍstnÍ
rybářskou organizací.

Výstupy:

- Zpráva o zhodnocenímoŽného vlivu nadměrné zátěŽe na EVL Horní PlouČnice
- Ověřeni pouŽitelnosti navržených metodik za souČasného stavu vodáckého vyuŽíváM řeky

! Časová náročnost 3oo hod'n
' Osobní náklady: '"3 "4q,- KČ

Ostatní ňákkdy: i8 coo,- KČ (cestovné)
Náklady celkem bez DPH: 24114O,- KČ
Náklady celkem vC. DPH 21°/o: 29178O,- KČ
Vedoucí řeŠitel Úko|u: RNDr. Zuzana Hořická ph.D.
odborný garant MŽP: Mgr. Pavlína Kuncová, Ph.D.
Gestor MŽP: Ing. Jan Šima



29 HODNOCENÍ MIGRAČNÍ PROSTUPNOSTI VODNÍCH TOKŮ,
MIGRACÍ RYB, OVĚŘOVÁNÍ BIOLOGICKÉ FUNKČNOSTI
NÁPRAVNÝCH OPATŘENĹA JEJICH VÝVOJ

MONITORING
VYBRANÝCH

Fragmentace říčnÍsÍtě vČetně environmetálních dopadů hydroenergetiky představují nejvýznamnější
antropogenní hrozby pro zachováni biodiverzity. Obousměrná migraČní průchodnost říční sitě je
proto vyžadována řadou legisjativnIch rámců jako jsou tzv. Rámcová směrnice o vodách č. 2ooo/6o/ES
(WFD), Nařízení rady ES Č. 11oo/2oo7, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říČního
(a odvozených Plánů managementu úhoře) a da|ŠÍ|egis|ativy a vyplývajíckh závazků (NATURA 2000
ajj.

Ministerstvem životního prostředÍ(MŽP) byla zpracována Koncepce zprůchodňování říční sitě
ČR (Koncepce), která vymezuje prioritní vodnitoky na území ČR z hlediska migraČní prostupnosti pro
vodniŽivočichy a stanoví cíle a opatřeniv této oblasti Koncepce je primárně zaměřená na plánováni
opatření pro obnovu protiproudé migrace ryb formou rybích přechodů (RP), přiČemŽ probiematiku
ochrany stávajÍcÍprostupnosti a umožněnibezpeČné poproudové migrace pouze nastiňuje Koncepce
je jedním z důležitých nástrojů pro dosaŽeni dobrého stavu vod podle poŽadavků WFD, kdy složi' jako
podklad pro plány povodí (zejm. programy opatření) a pro dotaČní podporu (PO 4 OPŽP). NárodnÍ
plány povodí se na Koncepci odkazují také v rámci listu opatření C - Zprůchodnění říční sitě, kde k
zajištění dosaŽeni environmentálních cílů stanovených k roku 2021 z hlediska kontinuity řIČnIch
systémů v rámci mezinárodních povodí navrhuji zprůchodnění konkrétních migračních bariér rybími
přechody na prioritních vodních tocích dle seznamu uvedeného v Koncepci.

Z celkového odhadovaného poČtu cca 2oo RP byl ve vztahu k biologické funkČnosti Gejich
primárni úČel) těchto opatření dosud monitorován jen velmi malý počet RP, prakticky pouze
jednorázově (obvykle 1 roční monitoring), navíc Často metodami, které neumožňujÍ kvantitativní
hodnoceníopatřenÍnutné mj. pro porovnáni' biologické funkČnosti jednotlivých opatřenía navrhováni
nejefektivnějších opatření. Dále doposud není systematicky vyhodnocován postup a efektivita
naplňování Koncepce.

RP představuji jednu z alternativních migračních cest překonání překáŽky, která je podle
současných znalostí zásadní předevŠím z pohledu protiproudových migrací ryb. Poproudové migrace
ryb jsou Často a v případě některých druhů (úhoř, losos) prakticky výhradně realizovány hlavní
proudnici toku a vyžadují existenci optimálně zvolených minjmá|nÍch/eko|ogických průtoků, které
prozatím chybí. Komplikovaná je rovněž situace v případě monitoringu poproudové migrace, jejíž
znalosti jsou v souČasnosti omezené na několik málo příčných staveb a přidružených malých vodních
elektráren (MVE) na malých a středních tocích s tlm, Že dosavadní monitoringy byly orientovány
výhradně na úhoře, jednalo se o monitoringy krátkodobé a nezahrnovaly stanoveni biologické
funkČnosti v praxi navrhovaných poproudových opatření (tj. informace o efektivitě doposud chybí).
Přesto je z existujíách poznatků zřejmé, Že ryby jsou typicky navigovány přímo k turbinám MVE
(otázka neexistence Či nízké ÚČinnosti poproudových opatřeni) a migrace přes objekty MVE je spojena
s řadou environmentálních rizik Z a|armujÍcÍch výsledků monitoringu migraČní úspěšnosti úhoře
říčrúho v říčnkŕti České republiky, které dokládá neplněni Nařízení rady ES Č.11OQ/2007, je zřejmé, že
obnova poproudové migrační průchodnosti vyžaduje bezodkladné řeŠeni.
výše uvedené potřeby definuji obecný rámec potenciálnich Činnosti Úko|u, který bude každoročně
aktualizován na základě aktuálrúch potřeb MŽP ve spolupráci SAOPK a odbornou skupinou Komisí
pro rybí přechody při AOPK. Základní požadované Činnosti od VŮV TGM, v. v. i. budou zahrnovat:
přípravu metodických/hodnotících nástrojů biologického monitoringu migračnIprůchodnosti vodních
toků v ČR vČetně ověřováni/vývoje vhodných monitorovacích metod a hodnotících indikátorů,
mezinárodnkpolupráci a aktivnkpolupráciv rámci Komise pro rybípřechody při AOPK a MŽP.

Činnosti a výstupy na rok 2019:

- Prostorová analýza vývoje řešeni obnovy migraČní průchodnosti - zpráva pro AOP K a MŽP
(Aktualizace Koncepce zprůchodněnI říČnísÍtě ČR) (3o%)



- vývoj a otestováni migraČního indexu - zpráva pro AOPK d MŽP (Aktua|iLace Koncepce
zprůchodněnÍřičnisÍtě ČR) (7q%)

- Spolupráce v rámci Komise pro rybí přechody (terénni výjezdy, prezentace vybrané
problematiky)

Časová nároČnost: 138 hodin
Osobní náklady: 102 644,- KČ
Ostatní náklädy: 15 ooo,- KČ
Náklady celkem bez 117 644,- KČ
DPH,
Náklady celkem vC. 142 35O,- KČ
DPH 21°/,:
VedoUcířeŠite|·úko|U: lng.jiří Musil, Ph.D.
odborný garant MŽP: RNDr. Jakub Horecký, ph.D.
Gestor MŽP: Ing Jan Šíma


