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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: „Operační program Životní prostředí 2021 – 2027“

Charakter koncepce:

Návrh Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (dále také „návrh OPŽP“ nebo „návrh 
koncepce“) stanovuje cíle a priority pro efektivní využívání finančních zdrojů z fondů Evropské 
unie v programovém období 2021 – 2027. Cílem je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro 
život obyvatel České republiky, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního 
využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, 
zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu 
na evropské a globální úrovni.

V rámci priorit jiných, než je technická pomoc, bude návrh OPŽP sledovat tyto specifické cíle:

1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti;
1.2 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;
1.3 Podpora udržitelného hospodaření s vodou;
1.4 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství;
1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 

znečištění.

V rámci priority pro technickou pomoc budou podporovány aktivity směřující k zajištění efektivní 
administrace OPŽP.
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Návrh koncepce je zpracován v jedné variantě. Bude projednán a schválen Vládou ČR a následně 
předložen ke schválení Evropské komisi.

Umístění: Česká republika

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí

Průběh zjišťovacího řízení

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 22. 9. 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. Krajského úřadu Libereckého kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. 
Informace byla rovněž zveřejněna v  Informačním systému SEA (https://www.mzp.cz/SEA) pod 
kódem koncepce MZP274K, 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 33 subjektů, 
přičemž 20 vyjádření bylo bez připomínek. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu vyhodnocení 
vlivů návrhu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také „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 
prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 10d citovaného zákona s následujícím 
závěrem:

 „Návrh Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027“ 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 územní 
průmět, mohou být s naplňováním koncepce, především z pohledu ochrany evropsky 
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významných lokalit a ptačích oblastí (dále jen „EVL“ a „PO“) a dalších hodnotných částí krajiny, 
spojena určitá rizika související s navrhovanými investicemi do výstavby obnovitelných zdrojů 
energie, výstavby vodohospodářské infrastruktury, infrastruktury spojené s využíváním odpadů, 
zakládání a obnovy veřejné sídelní zeleně apod. či s celkovým nevhodným nastavením 
parametrů podpory a způsobu jejího administrování tak, že by mohlo dojít k plošné aplikaci 
nežádoucích postupů v krajině. Návrhem OPŽP podporované projekty v závislosti na jejich 
umístění a technickém provedení mohou znamenat významný zásah do přírodního prostředí 
a krajinného rázu, negativní ovlivnění migračních koridorů (např. v souvislosti s podporou 
výstavby větrných elektráren), významný dopad na stav povrchových i podzemních vod, či střety 
se zájmy ochrany ovzduší a veřejného zdraví (např. v souvislosti s podporou produkce biomasy 
a jejím spalováním pro energetické účely). Jak již bylo uvedeno, u podporovaných aktivit nejsou 
známy konkrétní územní průměty, nicméně lze předpokládat budoucí požadavky na přírodní 
zdroje související s jejich realizací, především tedy na zemědělský půdní fond. Z tohoto hlediska 
může koncepce trvale či nevratně ovlivnit životní prostředí v dotčeném území.

Návrh OPŽP může mít však i významný pozitivní potenciál k ovlivnění krajiny, přírody 
a biodiverzity, a to např. proto, že některé specifické cíle jsou přímo zaměřeny na podporu 
biodiverzity a snižování negativních vlivů na krajinu.

S ohledem na účel a charakter návrhu koncepce lze očekávat vazby s řadou regionálních a také 
národních dokumentů, jako je Dohoda o partnerství pro období 2021 – 2027, Národní koncepce 
realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, Státní politika životního prostředí ČR na období 
2012 – 2020, Strategický rámec Česká republika 2030, Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR, Koncepce ochrany před následky sucha na území ČR, Politika ochrany klimatu, 
Národní plány povodí, Plány pro zvládání povodňových rizik, Koncepce zprůchodnění říční sítě 
ČR, Střednědobá strategie (do 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, Aktualizace Národního 
programu snižování emisí České republiky, programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé 
zóny a aglomerace, Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024, 
Program předcházení vzniku odpadů ČR, Národní strategie regenerace brownfieldů, Státní 
program ochrany přírody a krajiny ČR pro období 2020 – 2025, Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti ČR (na období 2016 – 2025), NEHAP ČR – Akční plán zdraví a životního prostředí 
ČR, Koncepce environmentální bezpečnosti 2016 – 2020, s výhledem do roku 2030, Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2021+, Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky, 
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, Vnitrostátní plán ČR 
v oblasti energetiky a klimatu, Národní akční plán čisté mobility a další, ale také s dokumenty 
na evropské úrovni (např. Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Kjótský protokol k Rámcové 
úmluvě OSN o změně klimatu, Goteborský protokol k Úmluvě OSN o dálkovém znečišťování 
ovzduší překračujícím hranice států atd.).
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Vzhledem k některým specifickým cílům a typovým aktivitám, které budou v rámci návrhu OPŽP 
podporovány, 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 návrh koncepce může mít významný vliv na životní 
prostředí, a proto je nezbytné provést jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. 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 prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího 
řízení, zejména:

1. Vyhodnotit, zda je návrh koncepce včetně v něm navržených cílů, opatření a aktivit 
v souladu se  schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 
na  národní úrovni, např. se Státní politikou životního prostředí ČR na období 2012 –
 2020, Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR pro období 2020 – 2050, Strategií 
ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 či  s  republikovými prioritami v oblasti 
ochrany přírody a krajiny stanovenými v Politice územního rozvoje České republiky (Úplné 
znění závazné od 11. 9. 2020).

2. Vyhodnotit soulad návrhu koncepce s cíli strategických dokumentů v oblasti ochrany 
ovzduší, jako jsou Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky 
a programy zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace. V rámci 
vyhodnocení SEA bude vhodné se zaměřit zvláště na zvýšené energetické využívání 
biomasy a odpadů, jelikož tyto aktivity jsou potenciálně rizikové pro kvalitu ovzduší. 
Je třeba analyzovat, zdali opatření dle návrhu OPŽP přinesou další zlepšení kvality ovzduší, 
či naopak projekci emisí do roku 2030 zhorší.

3. Vyhodnotit vliv návrhu 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 návrhu 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.

5. Při vyhodnocování vlivů koncepce brát v potaz především činnosti, které jsou předmětem 
nebo souvisí s realizací aktivit, které plynou ze specifických cílů návrhu OPŽP, ale pro jednu 
či více složek životního prostředí představují přinejmenším potenciální ohrožení 
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(např. zalesňování, tvorba zelené sídelní infrastruktury, podpora výroby energie z bioplynu 
apod.). V rámci vyhodnocení SEA zohlednit pozitiva a přínosy jednotlivých obnovitelných 
zdrojů energie (tj. fotovoltaika, větrná energie, malé vodní elektrárny, energie z biomasy 
atd.) a s tím související stanovení priorit a limitů pro jejich podporu s ohledem na případné 
negativní dopady jejich uplatnění v definovaných podmínkách. Nezbytné je zohlednit 
i nepřímé či související vlivy při budování, provozu či ukončení životnosti zařízení 
či technologií, včetně výsledné bilance výstupů.

6. Podobně vyhodnotit vlivy v případě podpory zelených a modrých investic, konkrétně tedy 
aktivit podporovaných v rámci specifických cílů 1.2 Podpora přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám, 1.3 Podpora udržitelného hospodaření 
s vodou a 1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí 
a snížení znečištění zejména ve smyslu prověření reálných přínosů oproti deklarovaným, 
a to koncepčně i v případě jednotlivých aktivit. 

7. Při vyhodnocení SEA zohlednit v památkově chráněných lokalitách a kulturní krajině 
udržitelnost historických kompozičních řešení, specifik hospodaření a historických 
souvislostí a vlastních nemovitých i movitých památek, jež jsou předmětem ochrany dle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to 
zejména v kontextu specifického cíle 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti.

8. Vyhodnotit vlivy v oblastech a kritériích zahrnutých do principu „Do No Significant Harm“, 
tedy „Zásadně neškodit“ dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/825 ze dne 
18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (tzv. nařízení o Taxonomii udržitelných činností) a případně navrhnout 
jejich dlouhodobé sledování.

9. Vyhodnotit přímé i nepřímé vlivy tzv. nulové varianty, tedy varianty neprovedení koncepce, 
a to zejména v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie. 

10. Veškeré cíle, opatření a aktivity navrhované koncepcí je nutné vyhodnotit z hlediska jejich 
potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

11. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit ochranu přírody a krajiny 
a ochranu veřejného zdraví.

12. V případě, že by v návrhu koncepce byly uvedeny konkrétní investiční záměry, požadujeme 
vyhodnotit jejich dopady 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. Dále je v tomto případě třeba doporučit 
takovou lokalitu v dotčeném území, která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění 
s ohledem na limity využití území.
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13. Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo 
v průběhu zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vlivů návrhu 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 a celistvost EVL 
nebo PO podle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „naturové posouzení“).

V naturovém posouzení je třeba v obecné rovině věnovat pozornost pasážím řešícím přírodní 
stanoviště a evropsky významné druhy, zejména u specifického cíle 1.5 Posílení biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění, a to především 
z pohledu synergií vlivů jednotlivých navrhovaných opatření či případného konfliktu jejich 
zaměření s jinými specifickými cíli OPŽP. Požadujeme také v naturovém posouzení uvést jasný 
výrok, zda návrh koncepce, popř. některé v něm blíže specifikované aktivity, budou mít 
významný 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, jehož 
nedílnou součástí je vyhodnocení SEA zpracované posuzovatelem a dle výše uvedeného 
i naturové posouzení, 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

Obdrží:

předkladatel, zpracovatel oznámení koncepce, dotčené orgány, dotčené územní samosprávné celky
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Přílohy: obdrží předkladatel

1. Kopie vyjádření České inspekce životního prostředí
2. Kopie vyjádření Komory obnovitelných zdrojů energie
3. Kopie vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
4. Kopie vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
5. Kopie vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje
6. Kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, náměstka primátora
7. Kopie vyjádření Ministerstva kultury
8. Kopie vyjádření Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. 
9. Kopie vyjádření Správy Krkonošského národního parku
10. Kopie vyjádření odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP
11. Kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP
12. Kopie vyjádření odboru odpadů MŽP
13. Kopie vyjádření odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP
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