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Č. j.: MZP/2018/710/213  

 V  Praze dne 16. ledna 2018 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí  
a o změně některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů  

na životní prost ředí), ve znění pozd ějších p ředpis ů 
 

Identifika ční údaje: 

Název:   Revize Opera čního programu Výzkum, vývoj a vzd ělávání 2014 - 2020   

 
Charakter koncepce:  

 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (dále jen „OP VVV“) 

se podílí na strukturálním posunu České republiky směrem k ekonomice založené 
na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků 
výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti. Přispívá tak k naplnění jedné 
ze tří priorit Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (strategie 
Evropa 2020). Cílem OP VVV je zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu 
na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní 
specializaci v návaznosti na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní 
specializaci České republiky (tzv. Národní RIS3 strategii) a její krajské přílohy.  
 

Hlavním cílem revize OP VVV (dále také jen „koncepce“) je usnadnění jeho 
implementace, respektive realizace projektů financovaných z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, zaměřených na rozvoj vysokých škol, včetně vytvoření podmínek 
pro vypsání výzvy a umožnění předložení projektu MEPHARED 2. Obsahem tohoto 
projektu je dostavba a dobudování výzkumně vzdělávacího centra pro vzdělávací účely 
a pro přípravu interdisciplinárních výzkumných a studijních programů (dostavba Kampusu 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové). Projekt se dále zaměří na zlepšení výsledků 
výzkumu a posílení problémově orientovaného výzkumu v oblasti lékařství, farmacie 
i dalších zdravotnických oborů a biomedicínských věd. Součástí revize je i změna v oblasti 
rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 
a to směrem k většímu zacilování OP VVV na sociálně vyloučené lokality mimo území 
hlavního města Prahy. 

 
 

Umístění:   Česká republika 
 
Předkladatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
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Průběh zjiš ťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 19. 12. 2017 zveřejněním informace 
o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen 
„informace“), na úřední desce posledního dotčeného kraje. Informace byla rovněž 
zveřejněna v Informačním systému SEA na internetových stránkách 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP257K, 
a  zaslána dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění na úředních deskách. 
Informace o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným správním úřadům. 

 

Souhrnné vypo řádání p řipomínek:  

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, oddělení SEA (dále jen „MŽP“), obdrželo vyjádření od celkem 
19 subjektů, z toho 4 po zákonné lhůtě. Žádné z doru čených vyjád ření neobsahovalo 
zásadní p řipomínky ke koncepci ani požadavek na další posuzov ání podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále též jen „zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí“). Kopie všech obdržených vyjádření byly předány předkladateli 
koncepce. 

 

 
Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo 
Ministerstvo životního prostředí dle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu  
o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného 
zákona s následujícím závěrem: 

Revize Opera čního programu Výzkum, vývoj a vzd ělávání 2014 – 2020 nebude 
mít významný vliv na životní prost ředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzována 
dle zákona o posuzování vliv ů na životní prost ředí. Konkrétní zám ěry, které budou 
z revize OP VVV vycházet, však bude t řeba posuzovat samostatn ě. 

 

Odůvodn ění: 

 Revize OP VVV představuje změnu stávajícího materiálu, který byl podroben 
procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí včetně hodnocení vlivů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (déle také „naturové 
hodnocení“). Naturové hodnocení konstatovalo, že OP VVV nebude mít významný vliv na 
celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích 
oblastí (dále pouze „PO“). MŽP vydalo k OP VVV dne 3. července 2014 pod 
č. j. 45714/ENV/14 souhlasné stanovisko SEA s požadavky, kterými budou zajištěny 
minimální možné dopady OP VVV jak na životní prostředí a veřejné zdraví, tak i na EVL 
a PO soustavy Natura 2000. 
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K výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení dospělo Ministerstvo životního 
prostředí po zohlednění kritérií pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 8 k zákonu o posuzování 
vlivů na životní prostředí: 

1) Obsah koncepce, zejména s ohledem na: 

a) účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů 

Revize OP VVV je zpracována invariantně. Z hlediska cílů OP VVV je toto řešení 
dostačující. 

b) míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď 
vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska 
požadavků na přírodní zdroje 

Rámec pro budoucí povolení záměrů, které by mohly mít významný vliv na životní 
prostředí, je stanoven pro změnu v prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů 
pro výzkum a vývoj, prostřednictvím které dochází ke změnám ve specifickém cíli 1 
investiční priority 2. Konkrétně se jedná o projekt MEPHARED 2, jehož předmětem 
je dostavba již výše zmíněného výzkumně vzdělávacího centra v areálu Kampusu 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové na pozemcích ve vlastnictví Univerzity Karlovy. Projekt 
je dobudováním schválené a realizované první etapy projektu, MEPHARED 1. 

Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru a lokality zvolené pro jeho umístění 
a také na základě doručených vyjádření se významné vlivy na životní prostředí, včetně 
lokalit soustavy Natura 2000, nepředpokládají. 

c) míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce 

Předkládaný OP VVV i jeho revize zohledňují strategické dokumenty 
na mezinárodní i národní úrovni. Dle charakteru revize OP VVV není předpoklad 
negativního ovlivnění jiných koncepcí. 

d) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí 
a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 

Účelem revize OP VVV je jednak posílení rovného přístupu ke vzdělání a jednak 
vytvoření podmínek pro zlepšení výsledků výzkumu a posílení výzkumu v oblasti lékařství, 
farmacie a dalších zdravotnických oborů a biomedicínských věd. Z dlouhodobého hlediska 
lze tedy předpokládat spíše pozitivní význam zejména na veřejné zdraví. Požadavků 
na ochranu životního prostředí se předložená revize přímo netýká. 

e) vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-
ekonomických aspektů) 

Z důvodů, které jsou nastíněny v předchozím bodě, lze vliv koncepce na udržitelný 
rozvoj, zejména z dlouhodobého hlediska, považovat za pozitivní. 

f) problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci 

Předkládaná revize OP VVV, i s ohledem na charakter navrhovaného záměru 
a lokality zvolené pro jeho umístění a také na základě doručených vyjádření, 
nepředpokládá významné vlivy na složky životního prostředí, včetně lokalit soustavy 
Natura 2000. 

To platí i v případě navrhovaného projektu MEPHARED 2. Realizací záměru 
nebude zasažen žádný povrchový tok a nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality 
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povrchových a podzemních vod. Předmětná lokalita určená pro realizaci projektu 
se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranném pásmu 
vodních zdrojů; stejně tak neleží uvnitř ani poblíž žádného zvláště chráněného území ani 
lokalit soustavy Natura 2000. Na místě záměru se nenacházejí žádné chráněné dřeviny, 
památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině 
zůstanou zachovány. 

g) význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů 
Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví 

Revize OP VVV plně respektuje závazky, které pro ČR vyplývají z členství v EU, 
OSN, OECD a dalších mezinárodních organizací. Změna koncepce tedy nepředstavuje 
významné dopady na oblast uplatňování evropského práva životního prostředí. 

2) Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika 
dotčeného území, zejména s ohledem na: 

a) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu koncepce 

Vzhledem k charakteru změny OP VVV a jeho cílů lze konstatovat, že koncepce 
nebude mít významné negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

b) kumulativní a synergickou povahu vlivu 

Vzhledem k charakteru změny OP VVV, jejímž předmětem je především 
navrhovaný projekt MEPHARED 2, nejsou kumulativní a synergické vlivy předpokládány. 

c) přeshraniční povahu vlivu 

S ohledem na účel a cíle Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nejsou 
předpokládány žádné negativní přeshraniční vlivy. 

d) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce 

S odkazem na výše popsané, navržené změny nepředstavují významné riziko pro 
životní prostředí a veřejné zdraví. 

e) závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně 
zasažen) 

Významné negativní vlivy revize OP VVV se nepředpokládají. Část revize, která 
se týká podpory rovného přístupu ke vzdělání, se bude týkat území celé České republiky. 
Konkrétní dopady realizace projektu MEPHARED 2, tj. samotné výstavby záměru, které 
mohou přímo ovlivnit obyvatele dotčené části Hradce Králové, budou vyhodnoceny v rámci 
posuzování vlivu projektu na životní prostředí (tzv. proces EIA). Následný provoz 
realizovaného projektu může mít spíše pozitivní celorepublikový dopad, a to v oblasti 
vzdělanosti a vědecké činnosti.  

f) důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na: 

i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví 

Předkládaná revize OP VVV, i s ohledem na charakter navrhovaného záměru 
a lokality zvolené pro jeho umístění, nepředpokládá významné vlivy na složky životního 
prostředí, včetně lokalit soustavy Natura 2000 ani na kulturní dědictví. Výstavbou záměru 
nebude zasažen žádný povrchový tok a nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality 
povrchových a podzemních vod. Předmětná lokalita neleží uvnitř ani poblíž žádného 
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zvláště chráněného území ani lokalit soustavy Natura 2000. Na místě plánovaného 
záměru se nenacházejí žádné chráněné dřeviny, památné stromy, chráněné rostliny 
a živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány. Záměr je 
plánován v zastavěném území na pozemku Univerzity Karlovy v těsném sousedství první 
budovy vědeckého a výzkumného centra, která byla vybudována v rámci projektu 
MEPHARED 1, a fakultní nemocnice. 

ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace 

Nejsou předpokládány negativní vlivy revize OP VVV na hustotu obyvatel, osídlení 
a míru urbanizace, a to ani z pohledu navrhovaného záměru. Vybudování záměru je 
plánováno v zastavěném území na pozemku Univerzity Karlovy v těsném sousedství první 
budovy vědeckého a výzkumného centra, která byla vybudována v rámci projektu 
MEPHARED 1, a fakultní nemocnice. 

iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot 

Realizací změny OP VVV nebude docházet k překračování norem kvality životního 
prostředí nebo mezních hodnot tak, jak jsou nastaveny v právních předpisech na ochranu 
životního prostředí. 

iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání 

Nejsou předpokládány negativní vlivy revize OP VVV na kvalitu půdy a intenzitu 
jejího využívání, a to ani z pohledu navrhovaného záměru. Vybudování záměru je 
plánováno v zastavěném území na pozemku Univerzity Karlovy, který je v aktuálním 
územním plánu města Hradce Králové evidován jako plocha využitelná k občanskému 
vybavení městského a regionálního významu. 

v. dopady změny klimatu 

Bez předpokladu negativního ovlivnění revizí OP VVV. 

g) dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, 
komunitární nebo mezinárodní úrovni 

Předkládaná revize OP VVV, i s ohledem na charakter navrhovaného záměru 
a lokality zvolené pro jeho umístění, nepředpokládá významné vlivy na oblasti nebo krajiny 
s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni. 
Lokalita určená k realizaci záměru neleží uvnitř ani poblíž žádného zvláště chráněného 
území ani lokalit soustavy Natura 2000. 

3) Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti: 

Přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných 
na odlišné úrovni v téže oblasti je shledán jako minimální. Revize OP VVV je změnou 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020, který již byl předmětem 
posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona. 

 

Lze uzavřít, že na základě oznámení koncepce, doručených vyjádření v rámci 
zjišťovacího řízení a porovnání revize OP VVV s výše uvedenými kritérii přílohy č. 8 
k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, dospělo MŽP k závěru, že se jedná 
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o takovou změnu koncepce, u které není předpoklad významných vlivů na životní 
prostředí, jež by odůvodňovaly nutnost posouzení dle tohoto zákona. 

Při realizaci záměru bude odpovídající ochrana jednotlivých složek životního 
prostředí a veřejného zdraví zajištěna v příslušných správních řízeních (územní řízení, 
stavební řízení), případně v procesech EIA. 

 

 

 

                   Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r.  

     ředitel odboru 
       posuzování vlivů na životní prostředí 

      a integrované prevence 
 

 

Obdrží: 

předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

 
Přílohy:  obdrží předkladatel 
 

1. kopie vyjádření MŽP, odboru odpadů 

2. kopie vyjádření MŽP, odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

3. kopie vyjádření MŽP, odboru ochrany ovzduší 

4. kopie vyjádření MŽP, odboru ochrany vod 

5. kopie vyjádření MŽP, odboru geologie 

6. kopie vyjádření Ministerstva kultury, oddělení projektového řízení 

7. kopie vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství 

8. kopie vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství 

9. kopie vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje 

10. kopie vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství 

11. kopie vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství 
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12. kopie vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství 

13. kopie vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství 

14. kopie vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství 

15. kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí 

16. kopie vyjádření náměstka hejtmana Olomouckého kraje 

17. kopie vyjádření náměstka hejtmanky Středočeského kraje 

18. kopie vyjádření Radní hlavního města Prahy 

19. kopie vyjádření České inspekce životního prostředí 

 

 

 


