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„Program opatření pro německou část mezinárodní oblasti povodí Labe
na období 2022 – 2027“ – vyjádření Ministerstva životního prostředí
Vážená paní doktorko,
Ministerstvo životního prostředí (dále také jen „MŽP“) obdrželo od Flussgebietsgemeinschaft Elbe
(dále jen „FGG Elbe“) dne 12. dubna 2021 informaci o návrhu koncepce „Program opatření
pro německou část mezinárodního povodí Labe na obdobní 2022 – 2027“
(„Maβnahmenprogramms für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe für den Zeitraum
von 2022 – 2027“, dále též jen „návrh koncepce“ nebo „koncepce“) a o vyhodnocení vlivů této
koncepce na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení SEA“) včetně tzv. netechnického shrnutí
vyhodnocení SEA. Následně FGG Elbe vyhovělo žádosti MŽP a předložilo i českou verzi
relevantních kapitol vyhodnocení SEA a výpisu opatření navrhovaných na vodních tocích
v příhraniční oblasti. MŽP tímto děkuje za poskytnuté informace a za překlady dokumentů
do českého jazyka.
Jako příslušný úřad, který zajišťuje mezistátní posuzování koncepcí dle ustanovení § 14b a § 21
písmene f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, MŽP dne 17. května 2021 informovalo o návrhu koncepce a vyhodnocení SEA dotčené
správní úřady a dotčené územní samosprávné celky, které je zveřejnily dne 21. května 2021.
Lhůta stanovená zákonem pro zaslání vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení SEA byla
30 dnů ode dne jeho zveřejnění, tedy do 20. června 2021. Ve stanovené lhůtě MŽP obdrželo
vyjádření od celkem 17 subjektů, přičemž čtyři vyjádření obsahovala připomínky a požadavky
k návrhu koncepce, k vyhodnocení SEA či připomínky týkající se následných fází realizace
koncepce. Po stanovené lhůtě MŽP neobdrželo žádná další vyjádření. Kopie všech obdržených
vyjádření jsou přílohou tohoto dopisu. Vybrané připomínky a požadavky uvádíme níže.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky rozporuje hodnocení difúzních zdrojů
provedené v rámci vyhodnocení SEA, konkrétně ke skupině opatření 8 Opatření ke snížení
difúzních vnosů látek, která je z hlediska vlivů na životní prostředí hodnocena jako veskrze
pozitivní. Opatření uvedená ve skupině opatření 8, konkrétně opatření z katalogu LAWA týkající
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se "jiných difúzních zdrojů znečišťujících látek" (opatření č. 36) a "zdrojů znečišťujících látek
pocházející ze sedimentů" (opatření č. 101), mohou mít také negativní dopady na určité složky
životního prostředí a na krajinný ráz. Nelze proto souhlasit s tvrzením uvedeným v dokumentu
Výtah ze zprávy o životním prostředí k Programu opatření 2022 – 2027 na str. 16, že „část
prioritních opatření jako opatření ke snížení difúzních vnosů látek ze zemědělství/sedimentů
(skupina opatření 8) má výhradně pozitivní vliv na dosažení cílů životního prostředí týkajících se
předmětů ochrany." Kromě pozitivních vlivů tato skupina opatření vykazuje také lokálně
či časově omezené negativní vlivy na některé předměty ochrany, podobně jako například některá
renaturační opatření s požadavkem na plochu.
Ministerstvo kultury upozorňuje, že návrh koncepce bude mít významný vliv na životní prostředí,
pokud nebudou správně ošetřeny sledované zájmy státní památkové péče a pokud nebudou
nastaveny podmínky v souladu se zájmem na ochranu kulturně-historických hodnot. V koncepci
stanovené cíle proto musí být řešeny s ohledem jak na kulturní hodnoty, tak i na hodnoty
kulturně-historické krajiny České republiky. Konkrétní opatření vyplývající z koncepce musí být
navržena tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění památkově chráněných území ležících
v České republice.
Za oblast ochrany vod MŽP konstatuje, že předložený návrh koncepce vzhledem ke svému
zaměření v zásadě představuje pozitivní dopady na území České republiky. Nicméně však
zároveň upozorňuje, že v případech vodních toků Kössein a Reslava (Röslau) existuje již mnoho
let přetrvávající závažný problém s vnosem rtuti (prioritní nebezpečná látka ve smyslu přílohy
č. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky, dále jen „Rámcová směrnice pro vodní politiku“) na území
České republiky do nádrže Skalka (ID útvaru povrchových vod OHL _2075_J). Z tohoto pohledu
MŽP neshledává opatření uvedená v návrhu koncepce za dostatečná a požaduje jejich úpravu
a doplnění. V tomto ohledu MŽP apeluje na řešení popsaného problému v rámci probíhajícího
procesu účasti veřejnosti v řízení vedeném dle Rámcové směrnice pro vodní politiku a v rámci
jednání Česko-německé komise pro hraniční vody, kde je také problematika opatření
navrhovaných v předložené koncepci diskutována.
MŽP rovněž důrazně připomíná, že při implementaci v koncepci navrhovaných cílů a opatření,
zejména před zahájením realizace projektů, které budou z navrhovaných opatření vycházet,
je třeba dále striktně postupovat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2001/42/ES, o posuzování vlivů některých programů a plánů na životní prostředí (dále jen
„směrnice SEA“) a se směrnicí Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných
a soukromých záměrů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (směrnice EIA) tak,
aby byly eliminovány či minimalizovány případné dopady na životní prostředí a veřejné zdraví
a rovněž na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
soustavy Natura 2000, a to i na území České republiky.
Na základě výše uvedeného MŽP tímto souhrnným vyjádřením sděluje, že ačkoli po důkladném
prostudování obdržených dokumentů a na základě obdržených vyjádření uplatňuje
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k návrhu koncepce „Program opatření pro německou část mezinárodního povodí Labe
na obdobní 2022 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí
připomínky a požadavky, nevyžaduje k předloženému návrhu programu účast
na ústních mezistátních konzultacích dle ustanovení článku 7 směrnice SEA a dle ustanovení
článku 10 Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování
vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států.
MŽP však požaduje zohlednění a písemné vypořádání jak výše uplatněných připomínek
a požadavků, tak i jednotlivých vyjádření českých subjektů, která přikládá k tomuto
dopisu, a předložení tohoto vypořádání ještě před samotným schválením návrhu
programu.
MŽP také uvítá následné zasílání dalších informací v průběhu procesu schvalování koncepce, a to
včetně zaslání její konečné a schválené podoby a dalších údajů dle článku 9 směrnice SEA, stejně
jako informování o případných projektech povolených na základě schválené koncepce, které by
mohly mít významný vliv na území České republiky.

S pozdravem

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované
prevence
podepsáno elektronicky

Přílohy
1. Kopie vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
2. Kopie vyjádření České inspekce životního prostředí
3. Kopie vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje
4. Kopie vyjádření Ministerstva kultury
5. Kopie vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky
6. Kopie vyjádření Ministerstva zemědělství
7. Kopie vyjádření Újezdního úřadu Hradiště
8. Souhr vyjádření MŽP
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Na vědomí:
-

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

-

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

-

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

-

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1

-

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor států střední Evropy, Loretánské náměstí 5,
118 00 Praha 1

-

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

-

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

-

Újezdní úřad Hradiště, ul. 1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary

-

MŽP, odbor ochrany vod, zde
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