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Rozdělovník

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: „Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030“

Charakter koncepce:

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030 (dále také jen „VNSPA“ 
nebo „koncepce“) je koncepčním dokumentem, který mapuje a analyzuje stav a rozvoj 
akvakultury v České republice a zároveň poskytuje informace o prognózách dalšího vývoje 
tohoto odvětví. Jedná se o revizi Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu, 
který schválila vláda ČR usnesením vlády č. 876 ze dne 27. 10. 2014. Na základě VNSPA bude 
vytvořen operační program Rybářství pro období 2021 – 2027, který bude definovat oblasti 
a podmínky čerpání finanční podpory z Evropského námořního a rybářského fondu. Koncepce 
VNSPA, jejíž hlavním cílem je konkurenceschopná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, bude 
realizována prostřednictvím 10 prioritních oblastí:

 Administrativní oblast
 Územní plánování 
 Informace pro spotřebitele
 Organizace producentů a trhu
 Zdraví lidí a zvířat a dobré životní podmínky zvířat
 Vliv na životní prostředí
 Klimatická změna
 Inovace, poradenství a vzdělávání
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 Kontroly
 Konkurenceschopnost odvětví akvakultury

Každá z těchto prioritních oblastí má definován vlastní cíl prioritní oblasti, který bude naplňován 
prostřednictvím aktivit, na které budou následně navázány jednotlivé realizační nástroje. 
Indikativní seznam jednotlivých nástrojů pro naplnění prioritních oblastí a jejich aktivit byl 
formulován s ohledem na reálné možnosti a podmínky České republiky. Obsahuje kombinaci 
peněžních a nepeněžních podpor, administrativních opatření a dalších forem podpory 
relevantním subjektům v daných oblastech.

Koncepce je zpracována v jedné variantě a je připravována pro návrhové období od roku 2021 
do roku 2030. Koncepce bude projednána a schválena vládou ČR a následně předložena 
na vědomí příslušným orgánům Evropské unie. 

Umístění: Česká republika

Předkladatel: Ministerstvo zemědělství

Průběh zjišťovacího řízení:

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 3. června 2020 zveřejněním informace o oznámení koncepce 
a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet (dále též „informace“), na úřední desce posledního 
dotčeného kraje, resp. Magistrátu hlavního města Prahy. Informace byla rovněž zveřejněna 
v  Informačním systému SEA (https://mzp.cz/sea) pod kódem koncepce MZP269K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace 
o oznámení koncepce byla zaslána také dotčeným orgánům.

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, oddělení SEA (dále také „MŽP“), obdrželo vyjádření celkem od 32 subjektů, 
přičemž 20 vyjádření bylo bez připomínek. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také jen „vyhodnocení SEA“) byla 
využita jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených 
vyjádření obsahujících připomínky budou předány předkladateli koncepce k vypořádání.

Závěr:

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo MŽP s přihlédnutím 
ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 k zákonu 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 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
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prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 10d výše uvedeného zákona s následujícím 
závěrem:

 „Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030“ je koncepcí naplňující 
dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto 
bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Ačkoli oznámení koncepce neobsahuje konkrétní investiční projekty, které by měly konkrétní 
územní lokalizaci, mohou být s naplňováním koncepce, především z pohledu ochrany evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí (dále jen „EVL“ a „PO“) a dalších hodnotných částí krajiny, 
spojena určitá rizika související s navrhovanými investicemi do výstavby, obnovy, rekonstrukcí 
a odbahnění rybníků a vodních nádrží, produkčního rybářství aj. tak, že by mohlo dojít k plošné 
aplikaci nežádoucích postupů v krajině. Z tohoto hlediska může koncepce trvale či nevratně 
ovlivnit životní prostředí v dotčeném území.

Koncepce VNSPA má vztah k celé řadě strategických dokumentů jak na mezinárodní úrovni 
např. Společná rybářská politika EU, Politika soudržnosti EU po roce 2020, Zelená dohoda 
pro Evropu, tak i na národní úrovni např. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR 
po roce 2020, Strategie resortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030, Plány 
managementu úhoře v ČR. 

Rovněž lze v rámci plnění cílů koncepce VNSPA, resp. aktivit v koncepci uvedených, předpokládat 
pozitivní význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného 
zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje. 

V souvislosti s VNSPA lze očekávat významné problémy životního prostředí a veřejného zdraví, 
především ve vazbě na eutrofizaci vody, zhoršenou jakost povrchových i podzemních vod, 
narušený vodní režim a s tím spojenou sníženou retenční schopnost krajiny, úbytek vhodných 
biotopů, snižování biodiverzity, migrační neprostupnost krajiny vlivem fragmentace, šíření 
nepůvodních a invazivních druhů rostlin a živočichů. 

Vzhledem k aktivitám, které VNSPA podporuje, se jedná o koncepci, u níž některé příslušné 
orgány ochrany přírody svými stanovisky dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody 
a krajiny“) nevyloučily významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL 
nebo PO.

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že koncepce může mít významný vliv na životní 
prostředí, a proto je nezbytné provést její posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví odpovídající charakteru a míře obecnosti koncepce. Toto posouzení, 
resp. vyhodnocení SEA požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků 
daných zejména ustanovením § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů na  životní 
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prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, 
zejména:

1. Vyhodnotit, zda je koncepce včetně v ní navržených cílů a aktivit v souladu se  schválenými 
koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny na  národní úrovni, 
např. s Aktualizací Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Aktualizací Státní 
politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 
2016 – 2025, a s republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody a krajiny stanovenými 
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

2. Vyhodnotit soulad koncepce se schválenými celostátními koncepčními dokumenty v oblasti 
adaptace na změnu klimatu a ochrany ovzduší, např. se Strategií přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR, Koncepcí na ochranu před následky sucha pro území České 
republiky, Aktualizací Národního programu snižování emisí ČR. 

3. Vyhodnotit vliv koncepce ve vztahu k obecné ochraně přírody a krajiny, zejména 
potenciální vlivy na významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, krajinný 
ráz či fragmentaci krajiny a navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení 
či kompenzaci případných negativních vlivů.

4. Vyhodnotit vliv koncepce na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), resp. zda realizací 
VNSPA nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany soustavy ZCHÚ a navrhnout 
opatření k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních vlivů 
na soustavu ZCHÚ.

5. Vyhodnotit vliv koncepce na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF"), resp. zda realizací 
koncepce nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany ZPF, především ve vztahu 
k velikosti záborů zemědělské půdy a také záborům nejkvalitnější půdy v I. a II. třídě 
ochrany, případně navrhnout opatření vůči těmto potenciálním negativním vlivům.

6. Vyhodnotit vliv koncepce na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), 
a to nejen z pohledu záboru PUPFL, ale i z pohledu dalšího možného negativního dopadu 
záměrů na lesní porosty a jednotlivé složky lesního prostředí a navrhnout opatření, která 
by možné negativní vlivy koncepce na les vhodnými způsoby umožnila eliminovat.

7. Vyhodnotit vliv koncepce na povrchové a podzemní vody, vodní režim v krajině, citlivé 
a zranitelné oblasti, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranná pásma vodních 
zdrojů a navrhnout opatření k minimalizaci případných negativních vlivů.

8. Vyhodnotit, jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněnou dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na dochované 
kulturní dědictví (architektonické i archeologické). 
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9. V případě, že by v návrhu koncepce byly uvedeny konkrétní investiční záměry, požadujeme 
vyhodnotit jejich dopad na životní prostředí a veřejné zdraví, včetně synergických 
a kumulativních vlivů, a zda a jak je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení 
dotčeného území a přírodní hodnoty krajiny. 

10. Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo 
v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví náležitě vypořádat a akceptovaná vyjádření zapracovat 
do návrhu koncepce a vyhodnocení SEA.

  
Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny nevyloučily významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL 
nebo PO, podléhá tato koncepce posouzení vlivu koncepce na předmět ochrany nebo celistvost  
EVL nebo PO dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „naturové posouzení“).

V naturovém posouzení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některé v ní blíže 
specifikované aktivity, budou mít negativní vliv na území EVL nebo PO. Dále je nutné při tomto 
hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody.

S ohledem na ustanovení § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a existenci 
Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet vyhotovení návrhu koncepce, jejichž 
nedílnou součástí je vyhodnocení zpracované posuzovatelem, a to 1 ks v tištěné podobě a 1 ks 
v elektronické podobě na CD.

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

předkladatel, zpracovatel oznámení koncepce, dotčené orgány, dotčené územní samosprávné celky

Přílohy (obdrží předkladatel)

1. Kopie vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny
2. Kopie vyjádření České inspekce životního prostředí
3. Kopie vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitele
4. Kopie vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
5. Kopie vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, náměstka hejtmanky
6. Kopie vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
7. Kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, náměstka primátora
8. Kopie vyjádření Ministerstva kultury
9. Kopie vyjádření Národního památkového ústavu
10. Kopie vyjádření odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP
11. Kopie vyjádření odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP
12. Kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP
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