
 

 
 

        
        

 
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe má nového prezidenta z České 
republiky 

 
Praha, 1. února 2017 – Na svém posledním zasedání v německém Magdeburku převzala 
Česká republika předsednictví Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) na další 
tříleté období, do konce roku 2019. Novým prezidentem MKOL byl jmenován Petr Kubala, 
jenž je rovněž generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy a předsedou Svazu 
vodního hospodářství ČR. Je to poprvé, kdy funkci prezidenta této mezinárodní 
organizace přebírá vodohospodář z praxe. ČR měla od roku 1990 tři prezidenty MKOL. 
Dva pocházeli z řad vysokých úředníků Ministerstva životního prostředí, jeden z 
Ministerstva zemědělství. Hlavními cíli MKOL je umožnit užívání vody pro pitné, 
energetické a zemědělské účely, umožnit zemědělské využívání sedimentů, dosáhnout 
co nejpřirozenějšího ekosystému se zdravou četností živočišných i rostlinných druhů, a 
trvale snižovat zatížení Severního moře z povodí Labe. 
 
Mezi hlavní priority nadcházejícího českého předsednictví patří vypracování doporučení 
k problematice nedostatku vody v mezinárodním povodí Labe a řešení problematiky povodní. 
Další prioritou je zpracování strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí 
Labe, která má přinést konkrétní doporučení pro snižování obsahu fosforu a dusíku ve vodním 
toku. 

Předsednictví se bude také zabývat realizací „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“, 
testováním a aktualizací „Mezinárodního varovného a poplachového plánu“ a rozšířením 
„Poplachového modelu Labe ALAMO“ o další přítoky. Samostatným významným problémem 
bude řešení problematiky výskytu polychlorovaných bifenylů (PCB) v oblasti mezinárodního 
povodí Labe, která je v posledním období relativně aktuální. 

Komise se bude zabývat i vlastním naplňováním schváleného „2. Mezinárodního plánu povodí 
Labe na období 2016 – 2021“, spočívajícím v realizaci programů opatření vedoucích k dosažení 
dobrého stavu vod, ve smyslu požadavků Rámcové Směrnice o vodách  2000/60/ES, a 
naplňováním schváleného „1. Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik pro oblast 
povodí Labe na období 2016 – 2021“, ve smyslu požadavků Povodňové Směrnice 2007/60/ES. 

Současně budou zahájeny práce související s aktualizací těchto koncepčních a strategických 
dokumentů pro období 2022 – 2027. Nedílnou součástí činnosti MKOL bude i pořádání 
odborných seminářů a workshopů, včetně Mezinárodního Labského fóra v dubnu 2019 a 
Magdeburského semináře o ochraně vod v říjnu 2018 v Praze. 
 
MKOL byla založena 8. října 1990 v Magdeburku. K zakládajícím a smluvním stranám patří vedle České 
republiky a Spolkové republiky Německo také Evropská unie (smluvní strana do 30. dubna 2004). MKOL 
vypracovává doporučení pro smluvní strany. Delegace a pracovní skupiny v MKOL jsou složeny ze 
zástupců státních a vědeckých institucí z České republiky, Německa, Polska a Rakouska. Vedle toho se 
na práci v pracovních skupinách podílejí i zástupci nevládních organizací. Sídlem sekretariátu MKOL je 
Magdeburk. Více informací naleznete na www.ikse-mkol.org/cz/ 
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