
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Česká zemědělská univerzita v Praze  
& 

Ministerstvo zemědělství 
 

si Vás dovolují pozvat na 
 

Veřejné projednání koncepce 
Národní strategický plán pro oblast rybářství  

České republiky na období 2007 – 2013  
a  

Operační program rybářství České republiky 
na období 2007 – 2013 

a posouzení jejich vlivů na životní prostředí 
(SEA) 

 
které se koná 20. října 2006 od 13:00 hodin, 

v aule České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol 
 

Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické sféry,  
podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti. 

 
 
Základní informace: 
Národní strategický plán odvětví rybářství (NSPR) má za povinnost zpracovat každá členská země EU. NSPR 
popisuje zásady rybářské politiky ČR a stanovuje priority a cíle rozvoje národního rybářství. Národní strategický 
plán odvětví rybářství obsahuje souhrnný popis všech hledisek Společné rybářské politiky, stanovuje priority, cíle 
a předpokládané množství finančních prostředků z veřejných zdrojů potřebných na jeho provádění. NSPR dále 
stanovuje způsob dodržování požadavků na kontrolu a řízení rybolovných činností a sběr údajů a informací 
o Společné rybářské politice. Operační program rybářství (OPR) obsahuje soubor cílů, jichž má být dosaženo 
pomocí podpory z Evropského rybářského fondu (Fondu) zřízeného nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 
z 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu. Podpora z Evropského rybářského fondu je koordinována s 
podporami, které budou poskytovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a dalších finančních 
zdrojů Společenství a je v souladu s politikami, prioritami a činnostmi Společenství. OPR vychází z Národního 
strategického plánu rybářství  a je vymezen ve vztahu k ostatním operačním programům a dalším opatřením, 
se kterými nedochází k překrývání. 
NSPR a OPR byly podrobeny posouzení vlivů na životní prostředí (dále „SEA NSPR a OPR“) dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Výstupem SEA NSPR a OPR jsou 
návrhy úprav NSPR a OPR a doplnění problematiky životního prostředí a veřejného zdraví do  NSPR a OPR, 

 



 
 
 
 
 
stanovení podmínek pro implementaci opatření, návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů a indikátorů 
pro sledování vlivu implementace PHP ČR na životní prostředí a veřejné zdraví.  
Za přípravu SEA NSPR a OPR ČR je odpovědné Ministerstvo zemědělství, odbor rybářství, myslivosti 
a včelařství. Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí, 
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.  
Zpracovatelem posouzení vlivů NSPR a OPR ČR na životní prostředí je Česká zemědělská univerzita v Praze – 
Fakulta lesnická a environmentální – Laboratoř ekologie krajiny. 

 
Účel veřejného projednání: 

Veřejné projednání se koná dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
Cílem je projednat s veřejností návrh obou koncepcí a posouzení jejich vlivů na životní prostředí a získat případné 
připomínky pro vydání závěrečného stanoviska. 
Informační zdroje: 
Relevantní dokumenty, průběžné výstupy v rámci přípravy obou koncepcí jsou průběžně zveřejňovány na 
webových stránkách Ministerstva zemědělství (www.mze.cz). 
Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA NSPR a OPR 
v Informačním systému SEA na adrese www.ceu.cz/EIA/SEA. Koncepce jsou vedeny pod kódem MZP038K a 
MZP039K. 

Dokumenty jsou také dostupné na webové adrese http://kostelec.czu.cz/UAE/SEA.htm zpracovatele 
SEA NSPR a OPR. 

 
Program veřejného projednání: 
 
Čas Téma Přednášející 

 
13.00 – 13.10 Zahájení  Moderátor  
13.10 – 13.30 Představení NSPR  Zástupce zpracovatele NSPR 
13.30 – 13.50 Představení  SEA NSPR a OPR  Zástupce SEA posuzovatele NSPR a OPR 
13.50 – 15.25 Diskuse  Moderovaná diskuse  
15.25 – 15.30 Předpokládaný závěr veřejného projednání Moderátor 

 
Pro podrobnější informace a další údaje o průběhu zpracovávání SEA NSPR a OPR a informace k veřejnému 
projednání kontaktujte RNDr. Miroslava Martiše, CSc. (tel.: +420 321 697 500, martis@knc.czu.cz) 
 
 
S pozdravem 

 
 
  
RNDr. Miroslav Martiš, CSc.  
 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Fakulta lesnická a environmentální 
Laboratoř ekologie krajiny 

Ing. Jiří Pondělíček, PhD. 
 
ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství 
Ministerstvo zemědělství ČR 
 

 


