
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

V  Praze dne 19. 8. 2013 
Č. j.: 56002/ENV/13 

STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí 

podle 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, 

k návrhu koncepce 
„Regionální inovační strategie Kraje Vysočina“ 

verze 2 k září 2012 

 

 

Předkladatel koncepce: Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

 
Zpracovatel koncepce: Agentura pro regionální rozvoj Ostrava 

Na Jízdárně 7/1245 
702 00 Ostrava 

Zpracovatel posouzení:  Ing. Daniel Bubák, Ph.D. – GET s r.o. 
(autorizace k hodnocení vlivů staveb, činností, technologií a koncepcí 

na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, č.j. autorizace 

85191/ENV/08) 
  
Ing. Monika Zemancová 
(osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 

zdraví: rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o prodloužení platnosti 

osvědčení ze dne 17. 2. 2010, č.j. 6592-OVZ-32,1-26,1,10) 

  
Stručný popis koncepce: 

"Regionální inovační strategie Kraje Vysočina" (dále jen "RIS KV") je koncepce 
koordinované a systémové podpory výzkumu, vývoje a na nich navazujících inovačních 
aktivit v Kraji Vysočina. 

Konkrétní cíle a na ně navazující aktivity jsou formulovány v dokumentu RIS KV 
na léta 2013 – 2020, který určuje hlavní směry podpory výzkumných, vývojových 
a inovačních aktivit na území Kraje Vysočina. 
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RIS KV obsahuje vizi, na kterou navazuje globální cíl, který je kvantitativním 
vyjádřením jejího naplnění. K naplnění globálního cíle pak slouží konkrétní specifické cíle 
rozdělené do tří prioritních oblastí: 

- Prioritní oblast A – Inovační infrastruktura a transfer technologií 
- Prioritní oblast B – Lidské zdroje a PR inovačních aktivit 
- Prioritní oblast C – Mezinárodní spolupráce 
RIS KV je strukturován do následujících kapitol: 
- Analytická část 
- SWOT analýza 
- Strategická část 
Konkrétní aktivity, které budou realizovány v rámci jednotlivých specifických cílů, 

jsou popsány ve formě projektových listů. V projektových listech jsou uvedeny i odkazy na 
konkrétní části analýzy, na které projekty reagují. 
  
Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce RIS KV, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 11. 1. 2013. Po kontrole 
náležitostí bylo oznámení koncepce zveřejněno v Informačním systému SEA a rozesláno 
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření. 

Zjišťovací řízení ke koncepci RIS KV bylo zahájeno dne 25. 1. 2013 zveřejněním 
informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úřední desce 
Kraje Vysočina. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP143K) a zaslána dotčeným územním 
samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Zjišťovací řízení bylo ukončeno 
dne 26. 2. 2013 vydáním závěru zjišťovacího řízení (č. j. 13544/ENV/13), v němž příslušný 
úřad došel k závěru, že koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, a bude proto zpracováno vyhodnocení vlivů této 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále 
též jen „vyhodnocení“) zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne 3. 7. 2013 
a po kontrole náležitostí byl dne 10. 7. 2013 návrh koncepce včetně vyhodnocení rozeslán  ke 
zveřejnění podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání 
návrhu koncepce včetně vyhodnocení se konalo v souladu se zákonem o posuzování vlivů 
na životní prostředí dne 6. 8. 2013. Veřejné projednání proběhlo v Jihlavě v Kongresovém 
sále Kraje Vysočina. Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí 
dne 7. 8. 2013.  

 
Stručný popis posuzování: 

Posouzení vlivů RIS KV na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem 
a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
za současného zohlednění závěrů zjišťovacího řízení. Koncepce RIS KV byla navržena 
monovariantně. Ke zhodnocení byla předložena jedna varianta prioritních oblastí, 
specifických cílů a projektů. Vliv na jednotlivé složky životního prostředí byl hodnocen 
u všech specifických cílů a projektů, jež koncepce obsahuje.  
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Součástí RIS KV není hodnocení vlivu koncepce dle § 45i a § 45h zákona 
č. 114/1992 Sb., a to z hlediska důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav 
jejich ochrany. V rámci zjišťovacího řízení nebyla zjištěna nutnost zpracovat toto hodnocení. 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno osobou s osvědčením odborné 
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. 

Při zpracování vyhodnocení vlivů koncepce RIS KV na životní prostředí a veřejné 
zdraví nebyly identifikovány žádné závažné negativní vlivy vyplývající z provedení 
koncepce. Pro předcházení potenciálních negativních vlivů jsou formulována opatření 
uvedená níže v podmínkách tohoto stanoviska. 

Naplňování specifických cílů a realizace navržených projektů zahrnutých v RIS KV 
může mít spíše příznivé sekundární vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Zvyšování 
vzdělanosti a inovace obecně vedou k rozvoji technologií šetrnějších k životnímu prostředí. 
Prostřednictvím inovací dochází ke snižování energetických a materiálových nároků výroby 
v oborech, na které je RIS KV zaměřen. Inovace mohou zároveň redukovat výstupy 
s nepříznivým vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví (emise do ovzduší a do vody, hluk 
apod.). 
 
Závěry posuzování: 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání 
vydává: 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
k návrhu koncepce 

 
 

„Regionální inovační strategie Kraje Vysočina“ 
 

verze 2 k září 2012 
 
za dodržení níže uvedených podmínek (část A): 

1. Projekty, které budou v rámci koncepce podporovány, a naplní charakteristiky a limity 
stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, budou samostatně 
posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Bez 
provedení tohoto posouzení nelze podpořit realizaci navrhovaného záměru a ani 
ho uskutečnit.  

2. Projekty A 4.1 (Objekty podnikatelských inkubátorů) umístit výhradně v ploše 
vymezené územně plánovací dokumentací k takovému využití. Preferovat umístění 
na plochách brownfields, a tedy nezatěžovat zástavbou volnou krajinu. 

3. Projekty A 4.1 (Objekty podnikatelských inkubátorů) umístit mimo zvláště chráněná 
území, mimo území soustavy Natura 2000, významné krajinné prvky, ÚSES a přírodní 
parky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

4. Při výběru lokality pro projekty A 4.1 (Objekty podnikatelských inkubátorů) vyloučit 
zábor PUPFL a kvalitní ZPF vyšší třídy ochrany. 

5. Při výběru podpořených aktivit v rámci projektů A 2.1, A 2.3 a A 5.3 podporovat ty bez 
negativního vlivu nebo s příznivým vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. Při 
výběru konkrétních projektů hodnotící komisí zohlednit hledisko vlivu na životní 
prostředí, rovněž je vhodné v rámci hodnotící komise zajistit účast odborníka na životní 
prostředí. 
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Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu 
postupovat podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce 
zajistí u klíčových aktivit a strategických projektů co nejširší publicitu a informování 
veřejnosti. 

Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit 
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další 
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 
 
 
 
 

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v.r. 
pověřena dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitelky odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 
                 (otisk razítka se státním znakem č. 11) 


