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

V Praze dne:
28. 3. 2014
Č. j.:
23323/ENV/14

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d 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
Identifikační údaje:
Název:

Program předcházení vzniku odpadů ČR

Charakter koncepce:
Podstatou Programu předcházení vzniku odpadů ČR (dále jen „PPVO“) by měla být
stabilizace produkce odpadů a následné postupné snižování jejich množství.
Dokument je definován hlavním cílem PPVO: Koordinovaným a jednotným přístupem
vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.
A dále13-ti dílčími cíli a 26-ti navrhovanými opatřeními, které definují, jak tyto specifické cíle
naplnit. Opatření se týkají všech tří doporučených strategií (regulační, propagační, informační),
dotýkají se odpadů komunálních a jejich jednotlivých složek se zvláštním zaměřením na odpady
z potravin, textilní odpady a kompostovatelné materiály. Odpady z potravin patří na úrovni EU
mezi současné hlavní sledované priority. Dále jsou součástí návrhu odpady stavební a demoliční,
odpady z elektrických a elektronických zařízení a autovraky.
Opatření jsou také zaměřena na vstupní suroviny v průmyslu a produkci průmyslových
odpadů, veřejnou správu, města, obce, environmentální značení, environmentální systémy řízení,
druhotné suroviny, ekodesign, LCT (Life Cycle Thinking – uvažování z pohledu celého
životního cyklu) a podporu legislativní. Pochopitelnou součástí opatření je pak rozsáhlá
informační podpora (strategie), vzdělání, výchova a osvěta (včetně zapojení problematiky do
školních osnov). V některých opatřeních jsou rovněž zahrnuty požadavky na nebezpečné
odpady, resp. na nebezpečné složky ve výrobcích.
•
•
•
•
•

Hlavní přínosy PPVO lze očekávat v oblasti:
Zabezpečení všech možných dostupných informací na různých úrovních;
Zvýšení povědomí o problematice, zvýšení pocitu vlastní zodpovědnosti a reálné
prosazování opatření jak u občana, institucí, tak i zainteresované podnikatelské sféry;
Zvyšování konkurenceschopnosti zapojených subjektů;
Rozvoje vědy a výzkumu v oblasti prevence a získání základny pro zvýšení
konkurenceschopnosti pro ČR;
Optimalizace stávajících a realizace nových legislativních opatření pro podporu
předcházení vzniku odpadů.

Umístění:

Česká republika

Předkladatel:

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 25. 2. 2014 zveřejněním informace o oznámení
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“) na úřední desce
posledního kraje. Oznámení koncepce bylo též zveřejněno v Informačním systému SEA:
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP176K. Informace o oznámení
koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním úřadům.
Souhrnné vypořádání připomínek:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 30 subjektů. Připomínky
týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání tohoto závěru
zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly předány předkladateli koncepce
k využití.
Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedlo
Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 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“) zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného
zákona s následujícím závěrem:
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepci, která naplňuje dikci ustanovení
§ 10a odst. 1 písm. a) zákona, bude zpracováno vyhodnocení vlivů koncepce „Program
předcházení vzniku odpadů ČR“ na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení
§ 10e zákona.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků
daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také
se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:
1) Vyhodnotit, zda je PPVO v souladu s relevantními celostátními a krajskými koncepcemi,
zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Státní politikou životního
prostředí, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Aktualizací Státního programu
ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií udržitelného rozvoje ČR, Strategií regionálního
rozvoje ČR na období 2014 – 2020).
2) Vyhodnotit, zda PPVO zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století.
3) Vyhodnotit vlivy na veřejné zdraví. Pro hodnocení využít současné znalosti dané
problematiky v ČR a jako relevantní dokumenty použít Akční plán zdraví a životního
prostředí ČR (NEHAP ČR) a Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence
nemocí (Zdraví 2020), ve kterých jsou definovány cíle ochrany veřejného zdraví.
4) Vyhodnocení, zda a jak PPVO přispívá k řešení stávajících problémů životního prostředí
tak, jak jsou uvedeny v oznámení koncepce.
5) Vyhodnotit vliv PPVO na cíle ochrany přírody stanovené zákonem pro jednotlivé
kategorie zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 (zda v důsledku
realizace PPVO nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany zvláště chráněných
území), skladebných částí ÚSES a zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity.
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S ohledem na uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci
negativních vlivů na zvláště chráněná území a dále navržení, vyhodnocení a porovnání
případných variant řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny.
6) S ohledem na uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci
negativních vlivů na zvláště chráněná území a dále porovnání a vyhodnocení případných
variant řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny.
7) V případě, že jsou v PPVO konkrétní projekty uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit jejich
vliv na životní prostředí.
8) Stanovit kritéria pro výběr podporovaných projektů s vyšším pozitivním vlivem na stav
životního prostředí.
9) Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví vypořádat.
Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, budou hodnoceny
vlivy koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti postupem podle § 45h a § 45i
tohoto zákona. Při tomto hodnocení je nutné zohlednit zejména relevantní připomínky
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných
orgánů ochrany přírody a krajiny.
Upozorňujeme na ustanovení § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kdy nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení,
jejichž cílem je negativní vliv na tato území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné,
alespoň zmírnit.
S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných
celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet
návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem,
pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 75 ks v elektronické podobě na CD.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk úředního razítka)
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Obdrží:
předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky
Přílohy: obdrží předkladatel a zpracovatel oznámení
1. kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Žďárské vrchy
2. kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Orlické hory a Krajského střediska Hradec
Králové
3. kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Český kras
4. kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Český les
5. kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Kokořínsko
6. kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Křivoklátsko
7. kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Moravský kras
8. kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Slavkovský les
9. kopie vyjádření AOPK – Správy NP Šumava a CHKO Šumava
10. kopie vyjádření AOPK – Správy Krkonošského národního parku
11. kopie vyjádření Národního památkového ústavu, Generálního ředitelství Praha
12. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí, ředitelství Praha
13. kopie vyjádření Českého báňského úřadu v Praze
14. kopie vyjádření Hlavního města Prahy
15. kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru životního prostředí
16. kopie vyjádření KÚ Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
17. kopie vyjádření KÚ Libereckého kraje
18. kopie vyjádření Libereckého kraje
19. kopie vyjádření Olomouckého kraje
20. kopie vyjádření KÚ Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
21. kopie vyjádření KÚ Středočeského kraje, odboru životního prostředí
22. kopie vyjádření KÚ Ústeckého kraje
23. kopie vyjádření KÚ Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
24. kopie vyjádření KÚ Zlínského kraje
25. kopie vyjádření Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá
26. kopie vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky
27. kopie vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
28. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP
29. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP
30. kopie vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Královéhradeckého kraje
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