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Zpráva 
o činnosti Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) 

od 17. zasedání MKOL ve dnech 18. a 19. října 2004 v Lipsku 
(říjen 2004 – září 2005) 

Tato zpráva se zabývá pouze nejdůležitějšími aspekty činnosti MKOL v období říjen 2004 – září 
2005. 

1. Struktura MKOL 

Na základě usnesení 17. zasedání MKOL v říjnu 2004 v Lipsku se v uplynulém období uskuteč-
nil proces optimalizace struktury a způsobu práce MKOL. S ohledem na hlavní priority činnosti 
byla schválena nová struktura MKOL, kterou tvoří tři pracovní skupiny: 

- „Implementace Rámcové směrnice ES pro vodní politiku v povodí Labe“ (WFD), 

- „Povodňová ochrana“ (FP), 

- „Havarijní znečištění vod“ (H). 
 
Činnost pracovní skupiny WFD podporují skupiny expertů: 

- „Povrchové vody“ (SW), 

- „Podzemní vody“ (GW), 

- „Ekonomická analýza“ (ECO), 

- „Management dat“ (DATA). 
 
Činnost pracovní skupiny FP podporuje skupina expertů 

- „Hydrologie“ (Hy). 
 
ČR převzala předsednictví v pracovní skupině H a skupinách expertů SW a Hy, SRN v pracov-
ních skupinách WFD a FP a skupinách expertů GW, ECO a DATA. 

2. Převzetí předsednictví v MKOL od 1. ledna 2005 

Od 1. ledna 2005 převzala předsednictví v MKOL na tři roky Česká republika. Oficiálního pře-
dání předsednictví, které se uskutečnilo dne 27. ledna 2005 v Praze se zúčastnili odstupující 
prezident MKOL, pan Dr. Blöch, nový prezident, pan Ing. Kinkor, náměstek ministra MŽP ČR, 
pan RNDr. Miko, další zástupci MŽP ČR, velvyslanectví SRN, vedoucí delegací a vedoucí se-
kretariátu MKOL. 
 
V září 2005 byl jmenován prezidentem MKOL pan RNDr. František Pojer, náměstek ministra ži-
votního prostředí ČR. 

3. Hlavní oblasti činnosti MKOL 

Činnost MKOL a jejího sekretariátu se v uplynulém období koncentrovala na plnění usnesení 
17. zasedání MKOL ve dnech 18. 10. – 19. 10. 2004 v Lipsku. 
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Největší část pracovních kapacit byla vázána na zajištění úspěšného ukončení velmi důležité 
fáze plnění Rámcové směrnice ES pro vodní politiku, kterou bylo zpracování analýzy charakte-
ristik Mezinárodní oblasti povodí Labe podle článku 5 Rámcové směrnice. Zásluhou vysokého 
pracovního nasazení v příslušných národních institucích, v pracovní skupině WFD, ve skupi-
nách expertů GW, GIS Labe, ECO a sekretariátu MKOL byly práce na „Zprávě 2005 pro Mezi-
národní oblast povodí Labe“ (Zpráva pro Evropskou komisi podle čl. 15 odst. 2 Rámcové směr-
nice) ukončeny ve stanoveném termínu. Zpráva obsahuje analýzu charakteristik oblasti povodí, 
zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod a ekonomickou ana-
lýzu užívání vody v Mezinárodní oblasti povodí Labe. 
 
„Zpráva 2005 pro Mezinárodní oblast povodí Labe“, kterou Česká republika, Německo, Ra-
kousko a Polsko vypracovaly pod zastřešením MKOL byla schválena na 3. Mezinárodní konfe-
renci ministrů životního prostředí států ležících v povodí Labe dne 3. března 2005 
v Drážďanech. Na konferenci byly dále projednány otázky povodňové ochrany a další spoluprá-
ce při ochraně vod v povodí Labe. Na závěr konference bylo podepsáno společné prohlášení. 
 
V návaznosti na 3. Mezinárodní konferenci ministrů životního prostředí států ležících v povodí 
Labe se ve dnech 3. a 4. března 2005 v Drážďanech uskutečnil Seminář o výsledcích analýzy 
charakteristik podle čl. 5 Rámcové směrnice ES pro vodní politiku v Mezinárodní oblasti povodí 
Labe. Semináře se zúčastnilo 140 hostů z České republiky, Německa, Rakouska a Polska, pře-
devším pracovníků orgánů státní správy, měst a obcí, zástupců ekologických organizací a hos-
podářských sdružení, do jejichž oblasti činnosti spadá implementace Rámcové směrnice. Se-
minář byl rozdělen do 5 programových bloků - Základní informace, Ekonomická analýza, Povr-
chové vody, Podzemní vody a Další kroky – výhled a strategie. 
 
Pracovní skupina AP připravila Čtvrtou zprávu o plnění „Akčního programu Labe“ (Akční pro-
gram na období 1996 – 2010) s bilančním termínem 31. 12. 2004 a předkládá ji 18. zasedání 
MKOL ke schválení. Počítá se s vydáním zprávy do konce roku 2005 formou publikace MKOL. 
 
Probíhá realizace „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“, který byl schválen na 16. 
zasedání MKOL v říjnu 2003. Pokračují práce na studiích: 

- ke zjišťování povodňových rizik a povodňových škod, 

- k obnově bývalých záplavových ploch a k vytvoření dalších retenčních prostor v německé 
části povodí Labe, 

- vlivu velkých údolních nádrží na Vltavě, Ohři a Sále na průběh povodní na Labi.  
 
Po semináři k studiím, které se zabývají vlivem velkých údolních nádrží na Vltavě, Ohři a Sále 
na průběh povodní na Labi (14. 10. - 15. 10. 2004 v Praze), se ve dnech 25. 11. – 26. 11. 2004 
v Drážďanech uskutečnil seminář k studiím ke zjišťování povodňových rizik a škod. 
 
Zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ s bilančním termínem 
31. 12. 2005 je připravována tak, aby mohla být představena veřejnosti již v létě 2006. 
 
Byly ukončeny několikaleté práce na publikaci „Labe a jeho povodí - geografický, hydrologický a 
vodohospodářský přehled“. Vytištěná publikace bude představena v rámci slavnostního večera 
k 15. výročí MKOL dne 6. října 2005 v Praze. Tato publikace je jedinečná svého druhu. Obdob-
ná publikace zatím nebyla zpracována pro žádné větší povodí. 
 
Probíhá realizace Mezinárodního programu měření MKOL na rok 2005. Byl připraven program 
měření na rok 2006, který počítá se sledováním více než 100 fyzikálních, chemických a biolo-
gických ukazatelů ve 12 měrných profilech (5 v ČR, 7 v SRN) na Labi a jeho přítocích (Vltava, 
Sála, Mulde). 

http://elise.bafg.de/servlet/is/7184/KonfMinist-Prohlaseni-03-03-2005.pdf?command=downloadContent&filename=KonfMinist-Prohlaseni-03-03-2005.pdf
http://elise.bafg.de/servlet/is/7184/
http://elise.bafg.de/servlet/is/7184/
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Byla zpracována „Zpráva o jakosti vody v Labi“, která hodnotí výsledky sledování jakosti vody 
v rámci Mezinárodního programu měření MKOL z období 2000 - 2003. 
 
Ve dnech 15. a 16. září 2005 se v Magdeburku uskutečnilo v pořadí již sedmé setkání hydrobio-
logů, zapojených do Mezinárodního programu měření MKOL a do sledování v rámci Česko-
německé komise pro hraniční vody. Letošní setkání bylo věnováno otázkám sledování fyto-
planktonu, fytobentosu a makrozoobentosu v souvislosti s plněním požadavků Rámcové směr-
nice. 
 
Proběhl proces restrukturalizace MKOL (viz bod 1 této zprávy). 

4. Publikační činnost 

„Zpráva 2005 pro Mezinárodní oblast povodí Labe“ byla z nákladových důvodů vydána pouze 
v omezeném počtu exemplářů.  
 
Výsledky analýzy charakteristik Mezinárodní oblasti povodí Labe podle článku 5 Rámcové 
směrnice byly shrnuty do Informačního listu MKOL č. 1 – březen 2005. 
 
Byl vydán „Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe“ formou publikace poté, co česká 
strana v lednu 2005 stáhla výhradu ke změně mezinárodní hlavní varovné centrály v České re-
publice. 
 
„Zpráva o jakosti vody v Labi 2000 - 2003“ byla po jejím schválení v písemném řízení umístěna 
na internetové stránky MKOL. 
 
Nejdůležitější výsledky činnosti MKOL za 15 let její existence jsou obsaženy v dokumentu 
„15 let mezinárodní spolupráce pro Labe“. 
 
Publikace „Labe a jeho povodí - geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled“ bude 
umístěna i na internetové stránky MKOL. 
 
Na internetové stránky MKOL (www.ikse-mkol.de) byly umístěny ke stažení: 

- hlavní výsledky 17. zasedání MKOL (Mezinárodní program měření MKOL 2005, Souhrn 
společných minimálních požadavků na vypouštění odpadních vod schválených MKOL 
v letech 1995 – 2003, Doporučení pro zařízení sloužící ke skladování závadných látek atd.), 

- „Zpráva 2005 pro Mezinárodní oblast povodí Labe“, 

- Informační list MKOL č. 1 – březen 2005, 

- informace ke 3. Mezinárodní konferenci ministrů životního prostředí států ležících v povodí 
Labe dne 3. března 2005 v Drážďanech včetně prohlášení ministrů, 

- informace k Semináři o výsledcích analýzy charakteristik podle čl. 5 Rámcové směrnice ES 
pro vodní politiku v Mezinárodní oblasti povodí Labe ve dnech 3. a 4. března 2005 
v Drážďanech včetně odborných přednášek, 

- „Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe“, 

- „Zpráva o jakosti vody v Labi 2000 - 2003“, 

- Tabulky hodnot průtoků a plavenin na vybraných měrných profilech v povodí Labe za hydro-
logický rok 2003. 

http://elise.bafg.de/servlet/is/7080/
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5. Revize účetnictví MKOL za rok 2004 

Ve dnech 10. 2. - 11. 2. 2005 provedli revizoři účetnictví MKOL, paní Ing. Marta Jelínková 
z Ministerstva životního prostředí České republiky v Praze za Českou republiku a pan Oberamt-
srat Jörn Ehlers z Ministerstva životního prostředí, přírody a lesního hospodářství Šlesvicka-
Holštýnska (Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein) v Kielu 
za Spolkovou republiku Německo, revizi účetnictví MKOL za účetní rok 2004. Nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 

6. Výhled 

Činnost MKOL a jejího sekretariátu se v příštích měsících soustředí především na následující 
práce: 

- plnění úkolů z Rámcové směrnice především s ohledem na: 

 ustavení monitoringu stavu vod a chráněných oblastí v Mezinárodní oblasti povodí 
Labe podle čl. 8 Rámcové směrnice do konce roku 2006, 

 přípravu programu opatření a plánu povodí pro Mezinárodní oblast povodí Labe pod-
le článků 11 a 13 Rámcové směrnice nejpozději do konce roku 2009, 

 zajištění informování a konzultací s veřejností, 

- zapracování připomínek ze zasedání MKOL ke Čtvrté zprávě o plnění „Akčního programu 
Labe“ s bilančním termínem 31. 12. 2004 a vydání zprávy formou publikace MKOL, 

- příprava zprávy o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ s bilančním 
termínem 31. 12. 2005, 

- úprava internetových stránek MKOL, 

- plnění usnesení 18. zasedání MKOL. 
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