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ÚVOD
VÝCHODISKA
Předložené Vyhodnocení návrhu Operačního programu s názvem „Operační program Jan Amos
Komenský“ (dále také jen Vyhodnocení) je zpracováno na základě § 10e a §10f zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Obsah Vyhodnocení koncepce
vychází z obsahu přílohy č. 9 citovaného zákona. Procedura posuzování vlivů na životní prostředí pro
uvedenou koncepci probíhá v souladu s § 21, písm. d) zákona, v působnosti Ministerstva životního
prostředí.
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost
posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry a jaká opatření je nutno přijmout.
Ze Závěru zjišťovacího řízení (Č. j.: MZP/2021/710/25262526 ze dne 7. 6. 2021), který vycházel
z obdržených stanovisek orgánů ochrany přírody, nevyplynul požadavek na posouzení koncepce
z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Základním dokumentem pro zpracování Vyhodnocení koncepce je návrh koncepce „Operační program
Jan Amos Komenský“, předložený zpracovateli ve verzi z 27. 7. 2021, a další koncepční podklady
a informace. Dále byly využity konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady
a zkušenosti zpracovatelů při zpracování jiných vyhodnocení SEA. Hlavní použité materiály jsou uvedeny
v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke zpracování kapitoly 2 Vyhodnocení byly v souladu s § 10b,
odstavec 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů, využity také
informace získané při zpracování SEA dalších koncepcí na národní úrovni, například Víceletého
národního strategického plánu pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030, Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+ a dalších.
Soulad uvedené koncepce s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl konfrontován
s platnou právní úpravou. Existují-li další závažné skutečnosti, které by na posuzování koncepce mohly
mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli Vyhodnocení koncepce v době jeho zpracování známy.
PŘEDMĚT POSOUZENÍ A VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Předmětem posouzení je návrh operačního programu (koncepce) s oficiálním názvem „Operační
program Jan Amos Komenský“ určený pro území České republiky. Jedná se o nový operační program pro
programové období let 2021–2027, který navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
(tzv. OP „tři vé“).
PROCES POSUZOVÁNÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A ÚČASTI VEŘEJNOSTI
Procedura posouzení návrhu koncepce probíhá v působnosti Ministerstva životního prostředí. Zapojení
veřejnosti probíhá v souladu s obligatorními kroky stanovenými zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
OBLIGATORNÍ KROKY PROCEDURY DO DOBY PŘEDLOŽENÍ VYHODNOCENÍ
Oznámení koncepce ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů bylo zpracovatelem oznámení předloženo příslušnému úřadu.
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Oznámení bylo v souladu s požadavkem § 10c, odstavec 2, citovaného zákona1 příslušným úřadem
zveřejněno, zasláno dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení
bylo zahájeno dne 12. 5. 2021.
Na základě Oznámení a vyjádření doručených k Oznámení byl příslušným úřadem vydán dne 7. 6. 2021
Závěr zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu
základních zákonných požadavků, daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec, se
zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona byl Závěr
zjišťovacího řízení zveřejněn.
PLÁNOVANÉ OBLIGATORNÍ KROKY PROCEDURY PO PŘEDLOŽENÍ VYHODNOCENÍ
Zveřejnění návrhu koncepce, včetně Vyhodnocení vlivů na ŽP, a jeho zaslání příslušným úřadem
dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům dle § 10f), odstavce 2 citovaného
zákona.
Veřejné projednání návrhu koncepce dle § 10f, odstavec 4 citovaného zákona. Příslušný úřad může na
základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení stanovit, že od veřejného projednání
upouští.
Vydání stanoviska k posouzení vlivů návrhu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví příslušným
úřadem na základě upraveného návrhu koncepce (včetně Vyhodnocení vlivů), vyjádření k němu
podaných a veřejného projednání, nebude-li od něho upuštěno, dle § 10g, odstavce 1 citovaného
zákona.
Schválení koncepce se zohledněním podmínek stanoviska, respektive odůvodněním v případě, že
podmínky nebyly zohledněny.
Zveřejnění schválené koncepce a prohlášení dle § 10g, odst. 6 citovaného zákona.

1 Není-li uvedeno jinak, je dále v tomto textu zákonem vždy míněn zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
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1

OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
1.1 Obsah

Operační program Jan Amos Komenský (dále také OP JAK, Program nebo koncepce) obsahuje tyto hlavní
části:

1) Strategie Programu - uvádí hlavní problémy v oblasti vzdělávání, jako jsou:
a. přetrvávající nerovnosti ve vzdělávání,
b. nutnost modernizace metod, forem a obsahu vzdělávání,
c. nedostatečná podpora pedagogických pracovníků a škol,
d. slabé strategické řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni
e. přetrvávající nedostatečné kapacity pro špičkový výzkum s aplikačním potenciálem
Dále obsahuje odůvodnění výběru stanovených cílů.

2) Priority – včetně uvedení specifických cílů, ukazatelů a dalších podrobností

3) Finanční plán

4) Další související informace, jako jsou:
a. Základní podmínky
b. Programové orgány
c. Partnerství
d. Komunikace a viditelnost
e. Využití jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování
nesouvisejícího s náklady

Z hlediska Vyhodnocení je nejdůležitější část 2 Priority, která je podrobněji, včetně cílů, rozvedena
v následující části.

1.2 Cíle koncepce
Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech
a dovednostech, rovných příležitostech, dále rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede
k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejich obyvatel.
Program vychází z dokumentů, definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje
a navazuje na předchozí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“). Zkušenosti
z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy, jsou základem pro OP JAK, který dále
prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu
a vývoje.
21-R-18
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Vzdělávání je považováno za jednu z klíčových hodnot a předpokladů pozitivního společenského
a ekonomického rozvoje. Původní role formálního vzdělávání se s příchodem výzev 4. průmyslové
revoluce výrazně mění a vyžaduje intenzivnější spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Obecným cílem je
vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který
poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě.
Modernizace cílů a obsahu vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací
soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání), jsou spolu se zajištěním
spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížením nerovností a rizika vyloučení ohrožených
skupin ze vzdělávání, nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitního života a dlouhodobé
uplatnitelnosti jednotlivce ve společnosti a na trhu práce. Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být
jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj
potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch
rozvoje společnosti. Neopominutelnou součástí jeho vzdělání, a to ať už ve vzdělávání počátečním, tak
i ve vzdělávání dalším, je v tomto ohledu i vzdělávání občanské.
Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti
výzkumu a vývoje (VaV), a to na rozvoj infrastrukturní základny, a dále na rozvoj strategického řízení
výzkumných organizací, rozvoj lidských zdrojů a budování a posilování spolupráce s aplikační sférou a
zahraničními partnery. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání – od předškolního
vzdělávání až po postgraduální vzdělávání. Cíle byly zvoleny s ohledem na zvýšení efektivnosti a nové
příležitostí v oblasti českého vzdělávacího systému a systému VaV.
Níže je uvedena tabulka (Tabulka 1 ) s přehledem jednotlivých priorit a specifických cílů.
Tabulka 1
Č.

Struktura priorit a specifických cílů
Priority

1

Priorita 1
Výzkum a
vývoj

2

Priorita 2
Vzdělávání

Specifické cíle
SC 1.1
Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
SC 1.2 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání
SC 2.1
Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo
jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
SC 2.2
Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich
relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního
učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských
a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy
a učňovské přípravy
SC 2.32Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné
přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin,
od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání
a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně
usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním
postižením
SC 2.4
Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

2 Na základě postupu vyjednávání bude daný specifický cíl rozdělen na dva, bude zachován obecný cíl na kvalitu
a inkluzivní vzdělávání, ze kterého budou vyčleněny aktivity směřující do oblasti sociálního začleňování, které budu
zařazeny pod nově vytvořený specifický cíl.
21-R-18
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3

4

Priorita 3
Technická
pomoc – ERDF
Priorita 4
Technická
pomoc – ESF+

SC 2.5
Prosazovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností
a rekvalifikace pro všechny s ohledem na podnikatelské a digitální dovednosti, lépe
předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce,
usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu
SC 3.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

SC 4.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

U jednotlivých specifických cílů jsou dále podrobněji uvedeny příklady typových podporovaných aktivit.
Ty zde v rámci Vyhodnocení nejsou z důvodu rozsahu všechny uváděny, jsou však jednoznačně zřejmé ze
znění samotné koncepce. K těmto typovým aktivitám bylo při hodnocení návrhu OP JAK přihlíženo.

1.3 Vztah k jiným koncepcím
Při zpracování uvedené koncepce byly respektovány všechny dostupné relevantní dokumenty na
celorepublikové úrovni i EU, a to především s přihlédnutím k seznamu strategií, uvedených v samotném
Programu a následně v jeho schváleném Oznámení.
Níže je tabulkovou formou provedeno vyhodnocení vztahu OP JAK ke koncepcím přijatým na národní
a nadnárodní úrovni, které se vztahují k zájmovému území, předmětu řešení posuzované koncepce
a způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí. K hodnocení byla přiměřeně k charakteru
Programu využita stupnice, uvedená v Metodickém doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí
na životní prostředí (Věstník MŽP č. 1/2019). Koncepce s jiným než velmi silným nebo silným vztahem
nebyly uvažovány, přičemž se vycházelo ze zjevného charakteru koncepcí bez jejich podrobného studia.
Tabulka 2
Vztah předkládané koncepce vůči jiným koncepcím přijatým na mezinárodní,
vnitrostátní a regionální úrovni
Intenzita vztahu

Popis vztahu

3

velmi silný
(přímý) vztah

2

silný (přímý)
vztah

Odůvodnění vztahu
Strategický dokument obsahuje požadavky nebo záměry
s konkrétně definovanými podněty, které se přímo promítají do
posuzované koncepce, jejich zahrnutí je nezbytnou podmínkou
vyplývající z přijatého strategického dokumentu.
Strategický dokument bez konkrétně definovaných nároků na
promítnutí do předkládaného dokumentu. Do předkládané
koncepce se promítají ve formě priorit, požadavků nebo
podmínek (verbální výroky). Realizace koncepce není přímo
závislá na přijatém strategickém dokumentu.

V následující tabulce (výstupu) je provedeno vyhodnocení intenzity vztahu OP JAK k těm koncepcím, ke
kterým byl identifikován velmi silný či silný vztah.
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Tabulka 3

Vztah OP JAK ke koncepčním dokumentům

Nadnárodní dokumenty
Zelená dohoda pro Evropu
(European Green Deal)
Národní dokumenty

Možná
vazba
3
Možná
vazba

Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+ (SRR ČR 2021+)

3

Státní politika životního prostředí
České republiky 2030, s výhledem
do 2050 (SPŽP 2030)

2

Strategie ochrany biologické
rozmanitosti České republiky 2016
– 2025 (SOBR ČR)

2

Státní program ochrany přírody
a krajiny České republiky pro
období 2020 – 2025

2

Strategický rámec rozvoje péče
o zdraví v české republice do roku
2030 („Zdraví 2030“)

2

Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR, 2015
(Adaptační strategie ČR)

2

Strategie vzdělávací politiky do
roku 2030+

3

Strategický záměr pro oblast VŠ na
období od roku 2021

3

Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy ČR na
období 2019–2023 (DZ ČR 2019 –
2023)

2

21-R-18
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Komentář
V přímém souladu je OP JAK s cílem European Green Deal
„Podpora inovací a digitalizace“. Z EGD vychází především
SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění
pokročilých technologií.
Komentář
OP JAK respektuje SRR ČR 2021+ zejména v prioritách 1)
Výzkum a vývoj, 2) Vzdělávání, dále v naplňování požadavků
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (částečně
SC 2.2) a aktivit zaměřených na podporu veřejného zdraví
(podpora bezbariérovosti, celoživotního vzdělávání).
OP JAK respektuje republikové priority SPŽP 2030 zejména
v oblasti péče o životní prostředí a přispívá k jejich
naplňování především v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty.
SOBR ČR je ohraničena rokem 2025, lze ji však přiměřeně
použít pro srovnání. OP JAK přispívá především k naplňování
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, se
zaměřením na přírodu a její složky.
Program je ohraničen rokem 2025, lze jej však přiměřeně
použít pro srovnání. Podobně, jako v případě SOBR ČR,
přispívá OP JAK k naplňování Státního programu v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, se
zaměřením na přírodu a její složky.
OP JAK je v souladu se všemi třemi cíli Strategického rámce
rozvoje péče o zdraví v České republice 2030. Dokument byl
při tvorbě Vyhodnocení jedním ze zdrojů pro formulaci
příslušného referenčního cíle zaměřeného na zdraví obyvatel
České republiky.
OP JAK přispívá především k naplňování Adaptační strategie
ČR v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
a strategie byla zdrojem pro formulaci příslušného
referenčního cíle ochrany životního prostředí, zaměřeného
na klima.
OP JAK na Strategií vzdělávací politiky 2030+ navazuje
v rámci priorit 1) Výzkum a vývoj, 2) Vzdělávání, a rovněž při
zajištění kvalitního řízení a implementace programů ERDF
a ESF+ v rámci priorit 3) Technická pomoc – ERDF
a 4) Technická pomoc – ESF+.
OP JAK na Strategický záměr ministerstva pro oblast
vysokých škol navazuje v rámci priorit 1) Výzkum a vývoj,
2) Vzdělávání, 3) Technická pomoc – ERDF a 4) Technická
pomoc – ESF+.
Klíčové cíle DZ ČR 2019 - 2023 jsou v OP JAK majoritně
zohledněny v rámci prvních dvou priorit 1) Výzkum a vývoj,
2) Vzdělávání, ale také v rámci priorit 3) Technická pomoc –
ERDF a 4) Technická pomoc – ESF+. V úvahu je však potřeba
vzít, že platnost DZ je omezena rokem 2023.
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Nadnárodní dokumenty

Možná
vazba

Národní politika výzkumu, vývoje
a inovací ČR 2021+

3

Národní výzkumná a inovační
strategie pro inteligentní
specializaci 2021+ (tzv. Národní
RIS3

3

Inovační strategie ČR 2019–2030

3

Cestovní mapa ČR velkých
výzkumných infrastruktur pro léta
2016 až 2022 a její aktualizace

2

Komentář
OP JAK navazuje na Politiku v obou věcných prioritách tj.
1) Výzkum a vývoj, 2) Vzdělávání, ale také v rámci priorit,
3) Technická pomoc – ERDF a 4) Technická pomoc – ESF+.
Převážně pak při naplňování SC 1.1 Posílení výzkumných
a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií,
SC 1.2 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci,
průmyslovou transformaci a podnikání, který je přímo
zaměřen na posilování kapacit a kompetencí pro realizaci
efektivního a koordinovaného řízení systému vědy
a výzkumu.
OP JAK je s národní RIS3 v souladu, zejména ve věcných
prioritách tj. 1) Výzkum a vývoj, 2) Vzdělávání, zvláště pak
v případě SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit
a zavádění pokročilých technologií, SC 1.2 Rozvoj dovedností
pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání, který je přímo zaměřen na posilování kapacit
a kompetencí pro realizaci efektivního a koordinovaného
řízení systému vědy a výzkumu.
OP JAK je s Inovační strategií ČR 2019-2030 v souladu ve
všech čtyřech prioritách tj. 1) Výzkum a vývoj, 2) Vzdělávání
a také prioritách 3) a 4), které jsou primárně zaměřeny na
technickou pomoc při zajištění kvalitního řízení
a implementace Operačního programu JAK.
OP JAK se vztahuje k prioritě tj. 1) Výzkum a vývoj. Je však
potřeba vzít v úvahu, že strategie je platná pouze do roku
2022.

Vazby na koncepční materiály, ke kterým byl identifikován velmi silný (3) nebo silný (2) vztah k OP JAK,
a které zohledňují cíle ochrany životního prostředí, jsou podrobněji popsány ve Vyhodnocení v kapitole
číslo 5. „Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní
úrovni, které mají vztah ke koncepci, a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy,
zejména při porovnání variantních řešení“.
Nejsilnější vztahy koncepce lze identifikovat k dokumentům jak na evropské, tak i národní úrovni
(zejména vládním a rezortu MŠMT), které mají úzký vtah k vědě, výzkumu a vzdělávání.
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2

INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE

Vzhledem k tomu, že Oznámení koncepce bylo předloženo po projednání s příslušným úřadem
a zveřejněno dne 12. 5. 2021, tedy jen několik týdnů od termínu předložení Vyhodnocení, je v této
kapitole využita část dat a jejich akceptovaná interpretace z uvedeného Oznámení. Kapitola byla
doplněna a následně využita k hodnocení v souladu s požadavky metodiky.

2.1 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
2.1.1 Geologie, horninové prostředí a surovinové zdroje
Území ČR je z regionálně geologického hlediska tvořeno dvěma velkými celky s výrazně odlišnou
geologickou minulostí – Čechy a většina Moravy a Slezska jsou součástí Českého masivu, východní část
Moravy a Slezska patří vnější okrajové části Západních Karpat.
Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského neboli hercynského orogénu (pásemné pohoří – horstvo),
který byl vyvrásněn při variské (= hercynské) orogenezi převážně v intervalu mezi 380 – 300 miliony let
před současností (tedy v době od středního devonu do svrchního karbonu). Původně souvislá pásma
variského horstva byla již při svém vzniku i později porušována zlomy v zemské kůře a snižována účinky
eroze. Dnes proto vystupují na povrch jen jejich vzájemně izolované zbytky, oddělované pokryvy
mladších uloženin.
Karpatská soustava je regionálně-geologickým celkem mnohem mladším než Český masiv. Byla
zformována teprve procesy alpinského vrásnění, hlavně v intervalu posledního sta milionů let od svrchní
křídy do terciéru. Také zde byly určujícím faktorem pohyby litosférických desek, tedy desek zemské kůry,
které se pohybovaly spolu se svrchní částí zemského pláště. Hlavní roli zde sehrála kolize jižnější africké
desky se severnější deskou Evropy. Na naše území zasahuje jen malý úsek vnější části Západních Karpat,
tvořený příkrovy mezozoických a terciérních hornin, takzvané flyšové Karpaty (charakteristické
rytmickým střídáním písčitých a jílovitých sedimentů) a ke karpatské oblasti řadíme i mořské
a sladkovodní uloženiny, které se zachovaly buď v tzv. takzvané karpatské předhlubni, nebo uvnitř
tektonicky pokleslých částí horstva (Vídeňská pánev).
2.1.1.1

Těžba surovin

Těžba nerostných surovin má v České republice dlouhodobou tradici, avšak těžební činnost postupně
klesá. V největším objemu se zde v současnosti těží stavební suroviny, přičemž vývoj jejich těžby je úzce
spjat s vývojem stavební výroby. Z energetických surovin je v ČR strategicky významná těžba hnědého
a černého uhlí. Z nerudních surovin se těží v největších objemech vápence a cementářské suroviny.
Těžba rud se na území České republiky již neprovádí. Plocha ovlivněná těžbou se od roku 2001 postupně
snižuje, naopak narůstá množství rekultivovaných ploch (CENIA, 2020).

2.1.2

Klima

2.1.2.1

Klimatické podmínky

Mírné podnebí České republiky náleží do atlanticko-kontinentální oblasti mírného klimatického pásma
severní polokoule (Obrázek 1). Průměrná roční teplota na území ČR je 7,3 °C a kolísá v závislosti na
geografických faktorech (v souvislosti s nadmořskou výškou, případně v rámci výškové členitosti terénu).
Nejteplejší oblasti jsou v nadmořských výškách kolem 200 m (jihovýchod území, Jižní Morava, Polabí).
Nejchladnější jsou vrcholky hor, kde jsou průměrné roční teploty těsně nad bodem mrazu (Sněžka,
Praděd). V současnosti dochází ke změnám v distribucích teplot a srážek nejen v rámci České republiky,
ale také evropsky a globálně. Ze změn průměrných ročních teplot v posledních 150 letech je patrný
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postupný nárůst teploty (patrný trend 0,3 °C/10 let). Změna klimatu se tak stává důležitým globálním
environmentálním tématem.
Obr. 1

Mapa klimatických oblastí České republiky (Quitt, 1971)

Na území České republiky je v důsledku klimatické změny predikováno zvýšení průměrných ročních
teplot až o 4°C do roku 2100 a nárůst počtu dní bezesrážkového období. K roku 2030 pravděpodobně
dojde ke zvýšení průměrné teploty o 1°C, k roku 2050 má být oteplení již výraznější, nejvíce se zvýší
teploty vzduchu v létě (o 2,7 °C), nejméně v zimě (o 1,8 °C), (predikováno na základě simulací pomocí
regionálního klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ, Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR).
Simulace dále naznačují, že se změnou teploty se změní i některé související teplotní charakteristiky.
K tomu se přidává také častější výskyt extrémních jevů, jako jsou přívalové povodně nebo naopak
dlouhotrvající vlny letních veder, delší období sucha, teplejší a vlhčí zimy, s menším množstvím sněhu,
častější epizody výskytu s vysokou rychlostí větru (Pretel, 2011; Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR).
Díky značně členitému reliéfu jsou na území České republiky výrazné rozdíly v ročních srážkových
úhrnech. Prozatím dlouhodobé změny ve vývoji srážkového režimu vysledovat nelze, základní rysy
ročního chodu srážek zůstávají zachovány. Objem srážek však bývá soustředěn do kratšího časového
období a narůstá početnost přívalových dešťů a s tím spojené riziko tzv. bleskových povodní. S ohledem
na nárůst teplot je předpoklad, že ubude sněhových a přibude dešťových srážek. Výraznější nárůst
srážek je předpokládán v jarním období (duben, červen) a částečně i v podzimních měsících (říjen,
listopad). Výraznější pokles je předpokládán naopak v letních měsících (červenec, srpen, září).

Mezi hlavní budoucí trendy vývoje změny klimatu patří:


Postupný nárůst průměrných ročních teplot
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Nejvýraznější oteplení v letních měsících



Mírné snížení množství srážek v letních měsících



Četnější období bezesrážkových období



Častější a intenzívnější výskyt extrémních meteorologických jevů – povodní, přívalových srážek,
období sucha, požárů apod.

Hlavní rizika, která lze na území České republiky v souvislosti s klimatickou změnou předpokládat:


Sucho a snížení zásoby vody v půdě, stres suchem, snížení průtoků ve vodních tocích, pokles
hladin vodních zdrojů.



Nárůst průměrné roční teploty vody, rychlejší průběh většiny nežádoucích chemických reakcí
a bakteriálních procesů, snížení kvality vody, ovlivnění kyslíkových poměrů, změny společenstev
ve vodních tocích.



Vlivem vysokých teplot a četnějších a intenzívnějších vln veder zvýšení úmrtnosti a vyšší zdravotní
rizika pro obyvatele, zejména pro zranitelné skupiny obyvatel (senioři, chronicky nemocní, děti),
zhoršení podmínek pro pohodu/kvalitu života obyvatel. Zvýšení nároků na zdravotní péči.



Ohrožení životů a majetku díky mimořádným událostem, škody na hospodářství a veřejné
infrastruktuře (dopravní a technické sítě), (EKOTOXA, 2018).

2.1.3
2.1.3.1

Kvalita ovzduší a emise
Emise

Hlavními sledovanými znečišťujícími látkami ovzduší v České republice jsou tuhé znečišťující látky (TZL –
PM10, PM2,5 a PM1), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), těkavé organické látky
(VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a amoniak (NH3). VOC, NOx, CO a CH4 se podílejí na
tvorbě přízemního ozonu (O3), který vykazuje nepříznivý vliv na lidské zdraví a vegetaci.
NOx jsou vypouštěny do ovzduší zejména z dopravy a průmyslových zdrojů (hlavně energetika a výroba
tepla). Nejvýznamnějšími producenty znečištění látkami SO2 jsou energetický a hutní průmysl, v případě
emisí TZL, PAU a VOC pak vedle průmyslu tvoří velký podíl mobilní zdroje znečišťování ovzduší (doprava
včetně re-suspenze prachových částic z vozovky) a vytápění domácností tuhými palivy. Největší zdroj
emisí NH3 pochází ze zemědělské výroby a chovu hospodářských (CENIA, 2021).
Emise znečišťujících látek do ovzduší dlouhodobě klesají. Meziroční výkyvy množství emisí vypouštěných
do ovzduší jsou způsobeny ekonomickým rozvojem (zvyšování výroby, vzrůst intenzit dopravy)
a protipůsobením instalací kvalitnějších technologií a obměnou vozového parku o vozidla s nižší měrnou
produkcí emisí. V případě lokálních topenišť mají vliv také meteorologické podmínky (potřeba vytápění).
2.1.3.2

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší má zásadní vliv na lidské zdraví a kvalitu života, stejně tak na ekosystémy a vegetaci,
proto je nutné zajistit dodržování imisních limitů pro znečišťující látky a dlouhodobé snižování celkové
imisní zátěže. Tento záměr se především v posledních dvou letech daří plnit, emise znečišťujících látek se
snižují a kvalita ovzduší v ČR se dlouhodobě postupně zlepšuje.
Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v ČR jsou ovlivňovány především lokálními topeništi
a dopravou, průmyslovou a energetickou produkcí, ale jsou také závislé na meteorologických
podmínkách a přeshraničním přenosu. V roce 2019 i 2018 byly v porovnání s dlouhodobým průměrem
velmi dobré rozptylové podmínky a současně byly tyto roky teplotně mimořádně nadnormální.
Zlepšování kvality ovzduší lze tedy přičíst jednak meteorologickým (zejména pak rozptylovým)
podmínkám, ale také dalšímu zavádění moderních technologií ve výrobě a modernizaci skladby
spalovacích zařízení v domácnostech (efekt kotlíkových dotací).
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K imisnímu zatížení přispívá rovněž dálkový přenos emisí. Jedná se například o přenos znečišťujících
látek ze silně industrializovaných oblastí Hornoslezské pánve v Polsku do Moravskoslezského kraje,
z Německa a Polska do kraje Ústeckého či z průmyslových podniků a tepláren z Karlovarského,
Středočeského a Libereckého kraje.
Přízemní ozon (O3) u lidí poškozuje zejména dýchací soustavu a dráždí dýchací cesty, v případě vegetace
pak přízemní ozon negativně působí na asimilační orgány rostlin a ovlivňuje tak jejich produkční
schopnost.
Mezi nejvýznamnější znečišťující látky z pohledu lidského zdraví dlouhodobě patří suspendované částice
frakce PM10, PM2,5 a PM1, na které se váží polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo(a)pyren).
U benzo(a)pyrenu jsou prokázány karcinogenní účinky.
Imisní limity pro suspendované částice PM10 a PM2,5 jsou na území ČR dlouhodobě překračovány,
nicméně v roce 2019 nebyl limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 na území ČR překročen.
Meziroční výkyvy jsou dány zejména meteorologickými podmínkami a v zimní části roku jsou spojeny
s inverzním charakterem počasí a teplotou, která výrazně ovlivňuje intenzitu vytápění domácností.
Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2019 překročen pouze na 0,3 %
území (v roce 2018 na 3,2 % území), nadlimitním koncentracím bylo v tomto hodnoceném roce
vystaveno 0,9 % obyvatel ČR (v roce 2018 celkem 13,8 % obyvatel). Nejvyšší počet překročení
24hodinové průměrné koncentrace PM10 byl na stanicích aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.
Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM2,5 byl v roce 2019 překročen jen na 0,04 % území
(v roce 2018 na 1,2 % území), nadlimitním koncentracím bylo v tomto hodnoceném roce vystaveno 0,1
% obyvatel ČR (v roce 2018 celkem 6,1 % obyvatel).
Dlouhodobá expozice suspendovaným částicím vede ke zvýšení úmrtnosti, přičemž nejvíce jsou vždy
postiženy citlivé osoby (dlouhodobě nemocní či senioři). V roce 2019 se jednalo přibližně o 4,7 tis. osob
celorepublikově, resp. cca o 3,1 tis. osob v rámci běžného městského prostředí18. Snížení úmrtnosti
oproti roku 2018 o 1,9 tis. osob způsobil meziroční pokles koncentrací PM10.
Suspendované částice velikostních frakcí PM10 a PM2,5 jsou do ovzduší emitovány různými zdroji, v obou
případech bylo v roce 2019 dominantním zdrojem vytápění domácností, které v případě PM 2,5
představovalo 73,9 % celkových emisí, v případě PM10 pak 58,7 % celkových emisí. Druhým
nejvýznamnějším zdrojem emisí byla doprava, především resuspenze a otěry pneumatik a brzd. Kromě
emitování primárních suspendovaných částic uvedenými zdroji vznikají také suspendované částice
sekundární, a to chemickou reakcí z prekurzorů (NOx, SO2, NH3 a VOC).
Velmi závažným problémem kvality ovzduší v ČR je benzo(a)pyren, který navyšuje individuální
celoživotní riziko vzniku nádorového onemocnění. Nejvyšších koncentrací je dosahováno v průmyslových
lokalitách, nadlimitní koncentrace se však dlouhodobě vyskytují i na stanicích městských. Zcela
převažujícím zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je vytápění domácností (98,8 % v roce 2018). Imisní limit pro
benzo(a)pyren byl v roce 2019 překročen na 8,4 % území, kde žilo 27,5 % obyvatelstva. V roce 2018 se
jednalo o 12,6 % území, kde žilo 35,5 % obyvatelstva. Koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný
roční chod s maximy v zimním období (v důsledku zhoršení rozptylových podmínek a znečištění
z lokálního vytápění domácností).
Vysoké koncentrace oxidů dusíku NOx způsobují zejména dýchací obtíže, a to v dopravně zatížených
lokalitách, kde je jejich hlavním zdrojem silniční doprava. Emise NOx v ČR dlouhodobě klesají, mezi lety
2005–2019 o 43,5 % a rovněž meziročně byl v roce 2019 zaznamenán pokles o 4,8 %. V roce 2019, kdy
byly příznivé meteorologické a rozptylové podmínky, došlo k překročení ročního imisního limitu pro NO 2
jen na jedné dopravně zatížené lokalitě (v roce 2018 to bylo na 3 lokalitách).
Denní ani hodinové imisní limity oxidu siřičitého nebyly v roce 2019 nikde překročeny. Také imisní limity
pro těžké kovy nebyly v roce 2019 překročeny.
Další látkou významně ovlivňující lidské zdraví i stav ekosystémů je přízemní ozon, který poškozuje
zejména dýchací soustavu. Jeho koncentrace jsou ovlivňovány především charakterem
meteorologických podmínek (intenzitou a délkou slunečního svitu, teplotou a výskytem srážek), přičemž
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nejvyšší koncentrace jsou obvykle měřeny v období od dubna do září. Roky 2018 a 2019 byly velmi
příznivé pro vznik přízemního ozonu vzhledem k vysokým teplotám v letních měsících. V roce 2019
imisní limit pro ochranu lidského zdraví pro ozon byl překročen na 70,5 % území, nadlimitním
koncentracím bylo vystaveno 56,9 % obyvatel. Na 64,1 % stanic v ČR byl v roce 2019 (počítáno jako
průměr za roky 2015–2019) překročen imisní limit pro ozon (AOT40) pro ochranu ekosystémů
a vegetace.
V roce 2019 bylo vymezeno 8,4 % území ČR, kde došlo k překročení alespoň jednoho imisního limitu bez
zahrnutí přízemního ozonu. Na tomto území žilo 27,5 % obyvatel. Po zahrnutí přízemního ozonu bylo
v roce 2019 vymezeno 77,1 % plochy ČR, na které došlo k překročení hodnoty imisního limitu u alespoň
1 znečišťující látky, kde žilo 75,6 % obyvatel. Koncentrace znečišťujících látek je překračována na řadě
lokalit, přičemž nejzatíženějšími oblastmi zůstávají Moravskoslezský a Zlínský kraj.
Obr. 2 Oblasti s překročenými IL pro ochranu lidského zdraví vybraných látek v ČR [%], 2019

Zdroj: Cenia, 2021

2.1.4 Voda a vodní hospodářství
Vzhledem k základním geografickým charakteristikám, pochází většina vody na území České republiky
z atmosférických srážek a bilance přítoku a odtoku vody je výrazně negativní. Průměrně cca 95 % vody
odtékající z území ČR pochází ze srážek a jen 5 % přiteče z okolních zemí. Zároveň zde pramení mnoho
významných vodních toků.
Česká republika je v současné době stále častěji vystavována působení extrémních hydrologických jevů.
V roce 2018 trvalo v České republice hydrologické sucho, které započalo po povodních v červnu 2013.
V období let 2014 – 2018 se ve vodních tocích vyskytovaly dlouhodobě výrazně podprůměrné průtoky.
Průběh zimních měsíců, kdy se zejména v nižších a středních polohách vyskytovala podprůměrná
sněhová pokrývka s krátkým trváním, vedl k poklesu zásob půdní a podzemní vody. Rok 2018 byl
na území ČR nejteplejší v dosavadní historii pozorování a zároveň byl i výrazně suchý. Rok 2019 byl
vyhodnocen jako srážkově normální, rok 2020 je hodnocen jako srážkově normální až nadnormální, vyšší
množství srážek bylo na území ČR také v prvních měsících roku 2021.
2.1.4.1

Spotřeba vody

Většina odběrů vody je uskutečňována z povrchových vod (76,1 % celkových odběrů), menší část z vod
podzemních (23,9 %). Nejvýznamnějším odběratelem podzemní vody jsou vodovody pro veřejnou
potřebu (vyšší jakost podzemních vod, nižší potřeba úpravy pro pitné účely).
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Množství celkově odebrané vody (to znamená součet odběrů povrchové a podzemní vody) kleslo
v období 2000 – 2019 o 16,5 %. Nejvyšší odběry byly uskutečňovány pro vodovody pro veřejnou potřebu
(40,9 % z celkových odběrů) a pro energetiku (37,4 %). Při rozdělení celkových odběrů na odběry
povrchové a podzemní vody jsou patrné rozdíly v zastoupení jednotlivých hospodářských sektorů ve
zdroji odebírané vody, přičemž nejvýznamnějším odběratelem podzemní vody jsou vodovody pro
veřejnou potřebu, které zabírají 80,7 % z celkových odběrů podzemní vody.
V roce 2019 bylo pro výrobu pitné vody vyrobeno a určeno k realizaci 594,0 mil. m 3 vody, přičemž pitná
voda vyfakturovaná domácnostem a ostatním odběratelům tvořila 492,6 mil. m3. Z vyrobené pitné vody
bylo 67,7 % využito v domácnostech. Vodou z veřejných vodovodů bylo zásobováno 94,6 % obyvatel ČR,
došlo tak k výraznému nárůstu oproti roku 2000, kdy podíl připojených obyvatel činil 87,1 %. Specifická
spotřeba vody na jednoho obyvatele zásobovaného vodou z veřejného vodovodu z celkového množství
vyrobené vody byla 163,6 l.obyv.-1.den-1, v porovnání s rokem 2018 tak došlo k poklesu o 1,4 %.
Spotřeba vody v domácnostech (množství vody fakturované domácnostem na obyvatele za den) v roce
2019 činila 90,6 l.obyv.-1.den-1.
2.1.4.2

Čistění odpadních vod

Na jakost vody má vliv množství a míra znečištění vypouštěných odpadních vod. Celkové množství
vypouštěných odpadních vod do vod povrchových v roce 2019 činilo 1 522,3 mil. m 3, v porovnání
s rokem 2000 došlo k poklesu o 15,6 %. Největší podíl na vypouštěných odpadních vodách zaujímají
odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu (52,5 %). Podíl připojených obyvatel na kanalizační síť
zůstává již od roku 2017 stejný (85,5 %). Podíl obyvatel připojených na kanalizaci s ČOV meziročně v roce
2019 stoupl z 82,4 % na 82,6 %.
Celkový počet ČOV neustále narůstá, v roce 2019 jich bylo 2 731, tedy o 1 497 více než v roce 2002.
Výrazně roste počet ČOV s terciárním stupněm čištění, jejich počet dosáhl 1 538 (navýšení oproti roku
2002 o 1 038 ČOV). Čistíren, které mají jen mechanický stupeň čištění, bylo v roce 2019 pouze 22.
Přestože se počet čistíren odpadních vod stále zvyšuje, tak přetrvávajícím problémem je zejména stále
nedokončené odkanalizování menších obcí (pod 2 000 ekvivalentních obyvatel).
2.1.4.3

Jakost vody

Jakost povrchových vod je hodnocena na základě ukazatelů CHSKCr, BSK5, N-NH4+, N-NO3- a Pcelk.
sledovaných podle normy ČSN 75 7221. Dle hodnocených ukazatelů se jakost povrchových vod dělí do
pěti tříd. Z porovnání stavu v letech 2018–2019 je zřejmé zlepšení jakosti vody ve většině úseků vodních
toků oproti období let 1991–1992. Nejvíce vodních toků patří podle klasifikace do III. třídy, tedy
znečištěná voda. Postupně ale přibývají úseky toků spadajících do I. a II. třídy. Některé úseky jsou však
i v současné době řazeny do IV. a V. třídy jakosti. Přestože se jakost vod od roku 1991 výrazně zlepšila,
tak přetrvávajícím problémem, jak tekoucích, tak především stojatých vod, je eutrofizace, která je
způsobena zvýšeným množstvím živin, které se dostávají do vody splachy z půd a vypouštěním
odpadních vod.
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Obr. 3

Jakost vody v tocích ČR, 2018–2019

Zdroj: CENIA, 2021

V rámci sledování jakosti povrchových vod využívaných ke koupání ve volné přírodě bylo v rekreační
sezoně v roce 2019 sledováno celkem 271 lokalit, přičemž z toho 50,2 % bylo zařazeno do I. kategorie
jakosti, tedy voda vhodná ke koupání. Zákaz koupání byl vydán z důvodu nadměrného výskytu sinic
v 10 lokalitách (3,7 % lokalit) a 30 lokalit (11,1 % lokalit) bylo označeno jako nevhodných ke koupání.
V roce 2019 bylo ve státní monitorovací síti jakosti podzemních vod pozorováno 698 objektů. Jakost
podzemních vod je vyhodnocována na základě 365 ukazatelů. Počet objektů mělkých vrtů, kde došlo
k překročení limitů pro podzemní vodu minimálně v jednom ukazateli, je 182, u hlubokých vrtů byl limit
překročen u 132 objektů a u pramenů u 89 objektů v roce 2019. Výrazné znečištění bylo zjištěno u sumy
pesticidů, celkově u 202 objektů (u mělkých vrtů byl překročen limit u 122 objektů, u hlubokých vrtů
u 40 objektů a u pramenů také u 40 objektů).

2.1.4.4

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)

Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod se, podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 24/2011 Sb., rozumí
území, které v návaznosti na vodní útvary povrchové nebo podzemní vody vyžaduje ochranu podle
vodního zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny. V chráněných oblastech přirozené akumulace
vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.
Mezi CHOPAV patří následující oblasti (vyhlášeny byly v letech 1978 – 1981):
 Beskydy
 Novohradské hory
 Jeseníky
 Vsetínské vrchy
 Jizerské hory
 Žamberk-Králíky
 Krkonoše
 Chebská pánev a Slavkovský les
 Orlické hory
 Severočeská křída
 Šumava
 Východočeská křída
 Žďárské vrchy
 Polická pánev
 Brdy
 Třeboňská pánev
 Jablunkovsko
 Kvartér řeky Moravy
 Krušné hory
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2.1.4.5

Zranitelné a citlivé oblasti

Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Seznam zranitelných oblastí na území ČR je uveden v příloze 1 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod,
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo
c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod,
přičemž podle § 15 odst. 1 nařízením vlády č. 401/2015 Sb. jsou všechny povrchové vody na území České
republiky vymezeny jako citlivé oblasti.
2.1.4.6

Povodňová ochrana

Významným limitem území, který je nutné při rozvoji a využití území respektovat, jsou záplavová území.
Na území ČR se vyskytly velké povodně v letech 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014
a 2016. Ve všech případech se jednalo o odezvu na vydatné přívalové srážky. Povodeň v Čechách v roce
2002 se vyznačovala mimo jiné poškozením vodních děl, zejména rybníků, a ohrožením obyvatelstva
v případě protržení hrází. V roce 2013 byly rozvodněny toky celého povodí Vltavy a velké části také
povodí Labe (okrajově Dyje). V květnu a září 2014 se jednalo o přívalové povodně zasahující střední
a menší toky. V roce 2016 se pak povodně vyskytovaly od května do září, především v souvislosti
s intenzivními přeháňkami a lokálními silnými bouřkami (MZe, 2016).
Základním dokumentem pro plánování v oblasti řízení povodňové ochrany v ČR je Povodňový plán České
republiky zpracovaný MŽP, který je podkladem pro rozhodování Ústřední povodňové komise pro případ
povodní ohrožujících větší územní celky, pokud nestačí síly a prostředky příslušných krajských
povodňových komisí nebo je potřebná koordinace jejich činnosti.
Problematika povodní také souvisí s problematikou změn klimatu a nárůstem četnosti výskytu
a intenzity extrémních meteorologických jevů, mezi které povodně patří. Bude tedy nutné věnovat
pozornost adaptacím na tyto změny, např. na vhodné úpravy vodního režimu v krajině, kdy je
doporučováno jak zvyšování retence vody v krajině, a také umožnění rozlivu povodňových vod
v místech, kde to umožňují prostorové podmínky území (nivy velkých toků).

2.1.5 Půda a horninové prostředí
Celková výměra ČR je cca 7 887 027 ha, přičemž více než polovina tohoto území je využívána pro
zemědělství a přibližně třetinu území pokrývají lesy. Konkrétně k datu 31. 12. 2017 celková výměra
zemědělského půdního fondu činila 4 205 288 ha, což je 53,32 % celkové výměry ČR. Z toho orná půda
zaujímala 2 958 603 ha (tj. 37,5 % z celkové rozlohy ZPF) a trvalé travní porosty (louky
a pastviny) 1 006 552 ha. Lesní půdy zaujímaly 2 671 659 ha (tj. 33,9 % z celkové výměry ČR), vodní
plochy 166 253 ha, zastavěné plochy a nádvoří 132 333 ha a ostatní plochy 711 464 ha.3
Vývoj a kvalita půdního fondu

3

Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na:

http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (9. 4. 2021).
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Co se týče dlouhodobých trendů ve využití území, za období od roku 1999 do 2017 ubylo celkem až 77
tis. ha zemědělské půdy, co v průměru představuje úbytek cca 4 tis. ha ročně. Na úkor zemědělské půdy
došlo za stejné období především k nárůstu výměry lesních pozemků o víc jak 37 tis. ha, ostatních ploch
o přibližně 31 tis. ha a vodních ploch o cca 7 tis. ha. Nárůst výměry zastavěných ploch a nádvoří
představoval za uvedené období přibližně 2 tis. ha.4 Nejrychlejší nárůst území zabraného výstavbou byl
zaznamenán v letech 2006–2013, v dalších letech poněkud zpomalil.
Půdní pokryv ČR je tvořen pestrou mozaikou půd různé kvality. Kvalita zemědělského půdního fondu je
měřena na základě bonitace zemědělského půdního fondu. Přibližně 9 % zemědělské půdy jsou velmi až
vysoce produkční, 11 % jsou středně produkční, 48 % jsou méně až velmi málo produkční a až 32 %
představují produkčně málo významné až nevýznamné půdy.5
Nejúrodnější půdy jsou situovány v nížinách – např. jižní Morava, Polabí, střední Čechy. Tyto oblasti však
bývají v posledních letech stále častěji postiženy nedostatkem srážek.
Obr. 4

Třídy ochrany ZPF dle vyhl. 48/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na:
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (9. 4. 2021).
5 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na:
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (9. 4. 2021).
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2.1.5.1

Degradace půd

V podmínkách ČR jsou půdy ohroženy zejména erozí (vodní a větrnou), acidifikací, utužením, úbytkem
organické hmoty, ztrátou stability půdní struktury, znečištěním, zrychleným odtokem a odvodněním,
omezením mikrobiální aktivity v půdách a úbytkem biodiverzity, a dále pak jejím záborem v místech
těžby surovin a výstavby.
Vodní erozí je v ČR ohroženo více než 50 % výměry orné půdy. Podíl půdy potenciálně ohrožené
dlouhodobým průměrným smyvem vyšším než 2,1 t.ha1.rok1 (tzn. nad spodní hranicí středně ohrožené
půdy) byl v roce 2018 ve výši 56,7 % výměry zemědělské půdy. Extrémní vodní erozi je na území ČR
vystaveno 17,8 % zemědělské půdy, např. v oblastech lemujících Moravské úvaly a v pahorkatinách
a vrchovinách ČR.
U větrné eroze lze vzhledem k současnému trendu hospodaření předpokládat, že do budoucna bude její
nebezpečí vzrůstat. Větrnou erozí bylo v roce 2018 potenciálně ohroženo 18,4 % zemědělské půdy
a z toho 3,2 % představovaly půdy nejohroženější, které se nacházejí zejména na jižní Moravě a v Polabí.
Do kategorie půd bez ohrožení patřilo 74,5 % plochy zemědělské půd.6
Acidifikací je ohroženo 62 % půd, podíl silně kyselých a kyselých půd (tj. s pH do 5,5) zaujímá 26 %
výměry a slabě kyselých půd 40 %. V současnosti činí průměrná hodnota půdní reakce na orných půdách
6,1 stupně. Vývoj půdní reakce naznačuje stále výraznější trend okyselování, zvláště v bramborářských
oblastech s nižší pufrační schopností chudších půd.7
Utužením je ohroženo kolem 49 % zemědělských půd. Z toho přibližně 30 % je zranitelných tzv.
genetickým utužením a více než 70 % je vystaveno tzv. technogennímu utužení.8 K utužení půdy dochází
při pojezdech těžkých zemědělských strojů po půdě za nevhodných vlhkostních podmínek, nevhodnou
kultivací půdy (orba na stejnou hloubku), vysokou závlahou půdy, nevhodným osevním postupem
(pěstováním monokultur s nízkým nebo žádným zastoupením víceletých pícnin), aplikací vysokých dávek
minerálních hnojiv apod. Utužení půdy má za následek poškození půdní struktury, změny pórovitosti
a objemové hmotnosti.
Odvodnění půd systematickou drenáží se týká přibližně 25 % plochy zemědělské půdy. Část odvodnění je
opodstatněná, avšak část je neopodstatněná a při nedostatečném efektu na zemědělskou produkci vede
k nadbytečnému odvodnění krajiny a zrychlenému odtoku vody. Rozsah plošného systematického
odvodnění nevykazuje žádný trend – nové stavby se nerealizují. Část zemědělské půdy je naopak
degradována zamokřením. Podmáčené půdy částečně souvisí s poškozenými odvodňovacími systémy.
Přibližně 30–40 % odvodňovacích systémů je poškozeno, což vede k opětovnému podmáčení půd
s negativním efektem tam, kde byly opodstatněny, a pozitivním v opačných případech.9

6 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2018, MŽP a Cenia, 2019.
7 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na:
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (9. 4. 2021).
8 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na:
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (9. 4. 2021).
9 Ministerstvo zemědělství (2018): Situační a výhledová zpráva. Půda. Dostupné na:
http://eagri.cz/public/web/file/611976/SVZ_Puda_11_2018.pdf (9. 4. 2021).
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2.1.5.2

Znečištění půd

Půda je významným receptorem škodlivin v životním prostředí. Na základě výsledků stanovení obsahu
rizikových prvků v půdě byly v období 1998–2018 nejvíce problémové obsahy kadmia s 9,3 %
nadlimitních vzorků za všechny půdy (tj. za lehké i ostatní druhy půd, které zahrnují půdy písčito‑hlinité,
hlinité, jílovitohlinité a jílovité), dále arsenu (8,8 %), chromu (5,9 %), zinku (5,6 %) a berylia (5,1 %).
Půdy jsou také ovlivňovány aplikací hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. U spotřeby průmyslových
hnojiv došlo v porovnání s rokem 2000 k postupnému nárůstu (o 61,9 %). Meziročně se však jejich
spotřeba snížila, a to o 11,1 % na hodnotu 122,9 kg čistých živin.ha1. Spotřeba fosforečných hnojiv klesla
meziročně o 7,0 % na 14,6 kg.ha1. Z hlediska složení spotřeby minerálních hnojiv jednoznačně převažují
dusíkatá hnojiva, a to s podílem 81,2 % z celkové spotřeby. Vysoká spotřeba hnojiv v posledních letech
souvisí mimo jiné se snahou o vyrovnání negativních následků sucha na úrodu.
Spotřeba statkových hnojiv se drží od roku 2014 na relativně vyrovnané úrovni. V roce 2018 bylo
statkovými hnojivy (hnůj, kejda apod.) a organickými hnojivy (zejména digestát z bioplynových stanic)
dodáno 27,9 kg N, 15,5 kg P2O5 a 26,9 kg K2O na hektar zemědělské půdy (vztaženo k využívané půdě
3 523,2 tis. ha). V roce 2018 činil celkový vnos čistých živin ze statkových a organických hnojiv
70,0 kg.ha1.
Spotřeba vápenatých hmot dosáhla od roku 2000 nejvyšší hodnoty, v roce 2018 bylo spotřebováno
celkem 340,0 tis. t vápenatých hmot. Meziročně tak došlo k navýšení o 26,4 %. Na jeden hektar
obhospodařované půdy tak v roce 2018 připadalo 9,6 t vápenatých hmot. Díky vyššímu využívání
vápnění se zvyšuje podíl půd s alkalickou reakcí. Průměrná hodnota půdní reakce zemědělské půdy za
období 2013–2018 v ČR byla 6,1 pH (slabě kyselá).10

2.1.6 Staré ekologické zátěže, brownfields
Ohrožení půdy představují také staré ekologické zátěže (dále také jen „SEZ“), které jsou projevem
negativních důsledků předchozí průmyslové a zemědělské výroby. Staré ekologické zátěže představují
rizikové znečištění půd a jejich podloží a ohrožují také jakost zejména podzemních vod. Kontaminovaná
místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské
areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území
postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních odpadů představující
závažná rizika (MŽP, 2019). SEZ jsou tedy projevem negativních důsledků hospodářské činnosti, a proto
je potřeba zabývat se řešením následků, zejména rekultivací a sanací dotčených lokalit.
MŽP v současnosti na území ČR registruje cca 4 900 kontaminovaných míst, tato databáze však není
úplná. Na základě dalších odhadů je na území ČR očekáváno až 10 000 míst s ekologickou zátěží, přičemž
se může jednat o areály výrobních závodů, skládky průmyslových odpadů, kontaminace pohonnými
hmotami nebo starou municí v bývalých vojenských prostorech (SEKM, 2021). Nejvíce lokalit se SEZ
se nachází ve Středočeském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Většinou se jedná o bývalé
průmyslové objekty, skládky odpadů, čerpací stanice apod. (CENIA, 2021).
V České republice se vyskytuje také řada brownfields. Jedná se o nemovitosti (území, pozemek, objekt,
areál), které jsou nevyužívané, zanedbané a mohou být i kontaminované. Vznikají jako pozůstatek
průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfields nelze vhodně a efektivně
využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. Pro mapování výskytu těchto ploch vznikla Národní
databáze brownfields. Ta eviduje vybrané lokality, které odpovídají definici brownfields. Jejím účelem je
poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfields na území České republiky.

10 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2018, MŽP a Cenia, 2019.
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2.1.7 Lesy
V případě lesů je problémem poškození lesních porostů, které je způsobováno nejen přirozenými činiteli
(v poslední době zejména suchem, gradovaným dopady klimatické změny), ale také vlivem imisního
zatížení životního prostředí. Zdravotní stav lesních porostů se vyjadřuje procentem defoliace, která je
definována jako relativní ztráta asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání se zdravým stromem,
rostoucím ve stejných porostních a stanovištních podmínkách.
Přímým důsledkem špatného zdravotního stavu lesních porostů je jejich snížená schopnost odolávat
vlivům prostředí. Dlouhodobě nejvýznamnějšími faktory, vyvolávajícími nutnost nahodilých těžeb, jsou
faktory abiotické (klimatické faktory jako jsou vítr, mráz, sníh, sucho, které má dominantní vliv,
popřípadě exhalace) a biotické faktory (napadání hmyzem, člověkem a okus zvěří). Poškození porostů
hmyzem, které je druhou nejčastější příčinou provádění nahodilých těžeb, je zpravidla způsobeno
dlouhodobým stresem porostů v důsledku kombinace změny klimatu a druhové a věkové skladby lesa.
Na nejvyšší hodnotu v historii vzrostla těžba dřeva v lesích v ČR v roce 2018, jednalo se o 25,7 mil. m3
dřeva bez kůry. Tato těžba byla ze zcela převažující části tvořena nahodilou těžbou. Z dřevin se nejvíce
těžil smrk (87,2 %), dále pak borovice (4,4 %) a buk (2,5 %), (Silvarium, 2019). Další informace
o aktuálním postižení porostů na území České republiky kůrovcem (lýkožroutem smrkovým, severským
či lesklým), ale také chroustem, jsou uvedeny na webu www.kurovcoveinfo.cz.

2.1.8 Příroda a krajina
2.1.8.1

Zvláště chráněná území a soustava Natura 2000

Celková rozloha zvláště chráněných území v ČR, zahrnující jak maloplošná, tak velkoplošná ZCHÚ,
v roce 2019 činila 1 322,0 tis. ha, tj. 16,8 % území státu (v roce 2018 to bylo 1 320,2 tis. ha), Obr. 5.
Rozloha velkoplošných zvláště chráněných území, která zahrnují národní parky (NP) a chráněné krajinné
oblasti (CHKO), činila 1 257,1 tis. ha (15,9 % území ČR). Území CHKO Moravský kras se rozšířilo o 555 ha.
Maloplošná zvláště chráněná území v roce 2019 zaujímala 113,3 tis. ha plochy, tj. 1,4 % území ČR. V roce
2019 vzniklo 24 nových maloplošných ZCHÚ ležících mimo jiná ZCHÚ a jejich celková plocha vzrostla
o 1,4 tis. ha (o 1,3 %). Téměř třetina maloplošných ZCHÚ se však nachází v CHKO nebo NP.
V roce 2019 existovalo 1 153 lokalit soustavy Natura 2000. Z toho 41 ptačích oblastí pokrývalo celkem
703,4 tis. ha a 1 112 evropsky významných lokalit zaujímalo celkem 795,1 tis. ha. Rozloha všech lokalit
Natura 2000 činila celkem 1 114,8 tis. ha, tj. 14,1 % celého území ČR. 36,1 % plochy území Natura 2000
se rozprostíralo mimo jiná chráněná území, se kterými se nepřekrývalo. Celková plocha zvláště
chráněných území a soustavy Natura 2000, při zohlednění jejich vzájemných překryvů, v roce 2019 činila
1 725,9 tis. ha, tj. 21,9 % rozlohy ČR.

21-R-18
červenec 2021

26

Vyhodnocení koncepce – Operační program Jan Amos Komenský 2021-2027
Obr. 5

Zvláště chráněná území a území Natura 2000 v ČR, 2019

Zdroj: CENIA, 2021

2.1.8.2

Zvláště chráněné druhy a invazní druhy rostlin a živočichů

Na červených seznamech (k roku 2017) je uvedeno z 2 256 původních druhů cévnatých rostlin 908
ohrožených a 86 vyhynulých. Z 886 mechorostů je 224 ohrožených a 27 vyhynulých, z 1 526 druhů
lišejníků je 569 ohrožených a 138 vyhynulých a ze 4 000 druhů hub je 531 ohrožených a 84 vyhynulých.
Z 91 u nás známých druhů savců je na červených seznamech 17 ohrožených a 3 vyhynulé. Z 210
původních druhů ptáků je 110 ohrožených a 10 druhů vyhynulo. Obdobně je ohroženo 8 z 13 druhů
plazů, 13 z 22 druhů obojživelníků, 27 z 59 druhů ryb a kruhoústých (27 vyhynulých) a 5 245 z 32 000
u nás původních bezobratlých (627 vyhynulých).
Pro nejvíce ohrožené druhy jsou přijímána aktivní ochranná opatření v podobě záchranných programů.
V roce 2019 pokračovaly 4 záchranné programy pro rostlinné a 4 pro živočišné druhy. Významné je
rovněž rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a živočichů. K roku 2019 bylo u nás evidováno 1 454
nepůvodních druhů rostlin, z toho 61 invazních, a 278 nepůvodních druhů živočichů, z toho invazních
113. Pokles biodiverzity a výskyt invazních druhů je celoevropský problém.
Ve stavu nedostatečném či nepříznivém se nachází 60,3 % evropsky významných druhů živočichů
a 75,4 % evropsky významných druhů rostlin. I přes dlouhodobý pozitivní trend se stále 79,6 % evropsky
významných stanovišť nachází ve stavu nedostatečném či nepříznivém.
Populace původních druhů rostlin a živočichů i jednotlivá cenná společenstva v ČR jsou ohrožena šířením
geograficky nepůvodních druhů, zejména pak druhů invazních. Nejvyšší počet invazních druhů se na
území ČR vyskytuje podél vodních toků a různých komunikací, které usnadňují jejich šíření. Zvýšený
počet invazních druhů je evidován taktéž v lidských sídlech a jejich okolí.
Omezení šíření nepůvodních druhů v EU se věnuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.
V prováděcím předpisu nařízení Komise (EU) 2016/1141 je uveden seznam 49 druhů rostlin a živočichů.
2.1.8.3

Ekologická stabilita krajiny

Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina oceňuje koeficientem
ekologické stability. Výsledné určení hodnoty ekologické stability konkrétního území, respektive
administrativní jednotky, je vyjádřeno koeficientem ekologické stability (KES; viz klasifikace Míchal,
1985). Tento ukazatel umožňuje získat základní informaci o stavu krajiny daného území a míře
problémů, které se v ní vyskytují. Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr
ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území.
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Ekologicky stabilní plochy: kromě rybníků a ostatních vodních ploch zde patří také lesy, louky, pastviny,
zahrady, vinice, ovocné sady, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy.
Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy
Hodnota KES v roce 2016 na úrovni jednotlivých obcí je znázorněna níže v mapě. Tento koeficient je
spíše statický bez větší dynamiky, proto i mapa odpovídá stavu v roce 2021.

Obr. 6

Koeficient ekologické stability krajiny k roku 2016

Zdroj: ČSÚ, 2019

2.1.8.4

ÚSES

Dle zákona č. 114/1992 Sb. je pro zajištění obecné ochrany přírody důležité vytvoření systému
ekologické stability (ÚSES), který zahrnuje ekologicky stabilní, přírodní nebo přírodě blízké části krajiny
a tvoří prostor pro výskyt, rozmnožování a migraci širokého spektra druhů organismů. ÚSES se skládá
z biocenter, biokoridorů a interakčních prvků a je vymezen na lokální, regionální a nadregionální úrovni
(nadregionální a regionální ÚSES na území ČR jsou znázorněny v následujícím Obrázku 7). Problém
realizace projektovaných ÚSES, zejména na lokální úrovni, je absence pozemků ve vlastnictví státu
či obcí, nezbytných pro jejich výstavbu, a omezená možnost realizace ÚSES na soukromých pozemcích.
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Obr. 7

Nadregionální a regionální ÚSES na území ČR

Zdroj: Veronika, 2018

2.1.8.5

Významné krajinné prvky (VKP)

Významné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které
jsou zákonem chráněné před jejich ničením a poškozováním (kromě rybníků se jedná např. o lesy,
rašeliniště, vodní toky, jezera a údolní nivy). Kromě výše uvedených mohou být VKP také na základě
podnětu veřejnosti registrovány příslušným orgánem ochrany přírody) zápisem do seznamu VKP
a vydáním rozhodnutí o jeho registraci (AOPK, 2020).
2.1.8.6

Fragmentace krajiny

Nejvyšší fragmentace krajiny v rámci ČR je zaznamenána v krajích Středočeském, Jihomoravském
a Moravskoslezském, které patří současně mezi kraje s nejvyšším úbytkem nefragmentovaných ploch za
období 2005–2010. Vysoký nárůst fragmentace je způsoben rozšiřováním zastavěných ploch v důsledku
pokračující urbanizace území, zejména městských aglomerací, a v důsledku rozvoje dopravní
infrastruktury, zahrnující zejména výstavbu městských okruhů, rychlostních a dálničních komunikací.
Naopak mezi kraje s nejvyšší rozlohou nefragmentovaných ploch se řadí Plzeňský kraj a Jihočeský kraj,
kde je vlivem členitějšího reliéfu a větší plochy velkoplošných chráněných území nižší hustota osídlení,
a tím i nižší potřeba dopravní obslužnosti.
Negativní dopady procesu fragmentace krajiny se projevují zejména v dlouhodobém měřítku. Na základě
výsledků realizovaného Sčítání dopravy 2016 byla nově v roce 2017 Dostálem a kolektivem vytvořena
aktualizace map popisující fragmentaci krajiny dopravní infrastrukturou pomocí indikátoru UAT
(= unfragmented area by traffic), který byl navržen pro území SRN Gawlakem (2001) a do českých
podmínek adaptován Andělem et al. (2010). Metoda UAT je založena na vymezení oblastí, které
považujeme za nefragmentované dopravou. Ty jsou definovány jako území, ohraničená vícekolejnými
železnicemi nebo silnicemi s průměrnou denní intenzitou automobilové dopravy vyšší než 1 000 vozidel
za den, která mají rozlohu větší než 100 km2.
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Obr. 8

Změna fragmentace krajiny v letech 2000 až 2016 znázorněná pomocí metody UAT

Zdroj: Dostál et al., 2017

Negativní trend zvyšování míry fragmentace v letech 2000 až 2016 je patrný z výše uvedeného Obrázku
8. Z něj jsou patrné výraznější úbytky nefragmentované krajiny na jižní Moravě, v oblasti Hradce Králové
a Pardubic i jinde. Současně však platí, že nové dopravní stavby díky procesu EIA většinou splňují
požadavky na zachování průchodnosti krajiny dané např. metodikou AOPK (Anděl et al., 2005). Na území
ČR je evidováno 23 ekoduktů, na kterých je při běžných prohlídkách sledována přítomnost pobytových
stop zvířat.

2.1.9 Odpady
V roce 2018 bylo v České republice vyprodukováno 37,8 mil. tun všech odpadů. Z toho činily 1,8 mil. tun
nebezpečné odpady a 36 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele připadá 3556 kg všech odpadů
(166,4 kg nebezpečných a 3389,4 kg ostatních).
Celková produkce odpadů (součet celkové produkce ostatních a nebezpečných odpadů) v období let
2017–2018 stoupla o 9,5 %. Od roku 2009 tak došlo k jejímu 17,1% navýšení.
Důležitým ukazatelem je i celková produkce odpadů na obyvatele, jež v roce 2018 činila 3 555,7 kg
/obyv. V období let 2009–2018 došlo ke zvýšení hodnoty tohoto ukazatele o 480,2 kg /obyv., přičemž
meziročně 2017–2018 vzrostla o 296,6 kg /obyv. Na celkové produkci odpadů se významnou měrou
(95,3 % v roce 2018) podílí celková produkce ostatních odpadů. Ta je ovlivňována převážně produkcí
stavebních a demoličních odpadů. Od roku 2009 vzrostla celková produkce ostatních odpadů o 19,6 %
na hodnotu 36 016,9 tis. t. Výrazný nárůst produkce odpadů v roce 2015 a rovněž v roce 2018 souvisel
především s investicemi do modernizace a výstavby dopravní infrastruktury.
Nebezpečné odpady v roce 2018 představovaly jen 4,7 % celkové produkce všech odpadů. V období
2009–2018 poklesla celková produkce nebezpečných odpadů o 18,2 % na celkových 1 768,0 tis. t, a to
i přes 17,3% nárůst mezi roky 2017–2018. Jednoznačné vývojové trendy u produkce nebezpečných
odpadů nelze popsat. Produkce nebezpečných odpadů se odvíjí zejména od stavu ekonomiky
a průmyslu. Zvýšené množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů ovlivňovaly sanace starých
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ekologických zátěží, které probíhaly v jednotlivých letech. Předcházet vzniku těchto odpadů je možné
snižováním obsahu nebezpečných látek ve výrobcích.
Dlouhodobý vývoj v produkci odpadů je znázorněn na obrázku níže.

Obr. 9 Celková produkce odpadů, ostatních a nebezpečných odpadů v ČR [tis. t], celková produkce
odpadů, ostatních a nebezpečných odpadů na obyvatele v ČR [kg.obyv-1], 2009

Zdroj: Zpráva o stavu ŽP, MŽP, 2019

V jednotlivých krajích ČR se celková produkce odpadů i poměr mezi produkcí ostatních a nebezpečných
odpadů a také celková produkce odpadů na obyvatele liší s ohledem na různé hospodářské zaměření
jednotlivých krajů. Nejvyšší celková produkce odpadů je v kraji Jihomoravském, v Hl. m. Praze a v kraji
Středočeském, nejvyšší celková produkce odpadů na obyvatele pak v krajích Jihomoravském,
Olomouckém a v Hl. m. Praze.
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Viz obrázky níže:
Obr. 10 Celková produkce odpadů, celková produkce ostatních a nebezpečných odpadů v krajích ČR
[tis. t], celková produkce odpadů na obyvatele v krajích ČR [kg.obyv.-1], 2018

Obr. 11 Struktura celkové produkce odpadů v ČR [%], 2018
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2.1.9.1

Komunální odpady

Celková produkce komunálních odpadů v období 2006–2018 meziročně vzrostla o 1,6 %
na hodnotu 5 782,1 tis. t. Od roku 2009 tak došlo k jejímu 8,6% navýšení.

Obr. 12 Celková produkce komunálních odpadů v ČR [tis. t], produkce komunálního a směsného
komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele v ČR [kg.obyv.-1], 2009–2018

Vzhledem k tomu, že komunální odpad je úzce spjat s místem pobytu každého jedince, je významným
ukazatelem vývoj jeho produkce v přepočtu na obyvatele. Vzhledem k významné koncentraci
obyvatelstva a služeb je celková produkce komunálních odpadů i celková produkce komunálních odpadů
na obyvatele dlouhodobě vyšší v Hl. m. Praze a ve Středočeském kraji. V těchto krajích je rovněž vysoká
produkce směsného komunálního odpadu.
2.1.9.2

Nakládání s odpady

Nakládáním s odpady se dle §11 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, rozumí:
 soustřeďování odpadu,
 shromažďování odpadu,
 skladování odpadu,
 sběr odpadu,
 úprava odpadu,
 využití odpadu,
 odstranění odpadu,
 obchodování s odpadem
 nebo přeprava odpadu.
U komunálních odpadů dominuje jejich odstranění skládkováním. Od roku 2009 však došlo k poklesu
podílu komunálních odpadů odstraněných skládkováním. V roce 2018 činilo množství komunálních
odpadů odstraněných skládkováním 2 658,3 tis. t.
Postupným odklonem od skládkování komunálních odpadů dochází k rozvoji jejich materiálového
využití, jež tak představuje další významně zastoupený způsob nakládání s komunálními odpady. Jeho
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podíl na celkové produkci komunálních odpadů vzrostl od roku 2009 z 22,7 % na 38,6 % v roce 2018.
Zároveň dochází i k nárůstu významu energetického využití komunálních odpadů. Od roku 2009 podíl
energeticky využitých odpadů na celkové produkci komunálních odpadů narostl z 6,0 % na hodnotu 11,7
%. Meziročně 2017–2018 bylo zaznamenáno snížení množství energeticky využitých komunálních
odpadů o 8,7 tis. t na celkových 676,6 tis. t.
Diametrálně odlišná je situace u spalování, kterým je nakládáno s téměř zanedbatelným množstvím
komunálních odpadů.
Situace v oblasti nakládání s komunálními odpady v ČR tak není dlouhodobě vyhovující (skládkování
komunálních odpadů je nad úrovní průměru EU28 a recyklace pod průměrem).

Obr. 13 Podíl vybraných způsobů nakládání s odpady na produkci odpadů v ČR [%], 2009–2018

Zdroj: Zpráva o životním prostředí České republiky 2018, MŽP

Cílem je razantnější snižování podílu skládkování na celkové produkci komunálních odpadů a naproti
tomu zvyšování jejich materiálového a rovněž energetického využití, a to v souladu s principy
oběhového hospodářství a s potřebou naplnění evropských cílů oběhového hospodářství.
Dále je cílem důsledně uplatňovat evropskou hierarchii nakládání s odpady:
1. Předcházení vzniku odpadů.
2. Příprava k opětovnému použití.
3. Recyklace odpadů.
4. Jiné využití, například energetické.
5. Odstranění odpadů, např. skládkování.
6. V maximální možné míře využívat odpad jako surovinový vstup.
2.1.9.3

Produkce a recyklace odpadů z obalů

Produkce odpadů z obalů se stále zvyšuje, k tomuto jevu dochází v ČR již dlouhodobě. Mezi roky 2009
a 2018 vzrostla produkce obalových odpadů o 45,0 %. V roce 2018 bylo v ČR vyprodukováno 1 296,9 tis.
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t odpadů z obalů a v porovnání s rokem 2017 tak došlo ke zvýšení o 8,5 %. Meziroční tempo nárůstu
produkce odpadů z obalů má od roku 2009 rostoucí tendenci.
Z hlediska materiálové struktury odpadů z obalů jsou nejčastěji zastoupeny papírové či lepenkové obaly
(40,8 %), které jsou s velkým odstupem následovány plasty (20,6 %) a sklem (16,8 %). Tato struktura je
v průběhu let relativně neměnná.
Celkové množství využitých odpadů z obalů v roce 2018 činilo 958,5 tis. t, tj. 73,9 % z celkového množství
vzniklých odpadů z obalů. Legislativní cíl pro daný rok (70 %) byl tedy splněn. Od roku 2009 se hodnota
zvýšila o 41,3 %, a mezi lety 2017–2018 došlo k meziročnímu nárůstu o 2,0 %.
V porovnání se stále narůstající produkcí odpadů z obalů je velmi pozitivní skutečností, že dochází i ke
zvyšování míry recyklovaných odpadů z obalů. Recyklace odpadů z obalů je nejčastějším způsobem jejich
využití. Od roku 2009 došlo ke zvýšení množství recyklovaných odpadů z obalů o 287,3 tis. t a meziročně
2017–2018 o 22,0 tis. t na celkových 902,9 tis. t. Podíl recyklovaných odpadů z obalů z celkového
množství vzniklých obalových odpadů v období 2009–2018 narostl, a to na 69,6 %, a s rezervou tak
splňuje legislativní cíl pro daný rok (65 %).
Druhou nejčastěji zastoupenou kategorií je energetické využití, které však z hodnoty 7,0 % v roce 2009
pokleslo v roce 2018 na hodnotu 4,3 % z celkové produkce odpadů z obalů. V rámci posledního
meziročního srovnání 2017–2018 se množství energeticky využitých odpadů z obalů zvýšilo o 3,6 tis. t na
celkových 55,6 tis. t.
2.1.9.4

Produkce a recyklace odpadů vybraných výrobků

Množství elektrozařízení uvedených na trh mezi roky 2009 a 2018 vzrostlo o 8,3 % a mezi lety 2017
a 2018 bylo rovněž zaznamenáno zvýšení, a to o 3,7 % na celkových 196,9 tis. t.
Zpětný odběr a oddělený sběr elektrozařízení má od roku 2009 spíše stagnující trend až do roku 2015,
kdy došlo k jeho výraznějšímu navýšení oproti roku 2014, nárůst pokračoval i v roce 2016, v dalších
letech opět spíše stagnoval, resp. v roce 2018 došlo k mírnému zvýšení, a to o 1,9 % na hodnotu 93,1 tis.
tun. Mezi lety 2009–2018 tak došlo celkem k 59,9% nárůstu.
Úroveň zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů od roku 2009 vzrostla
na 51,1 %. Nejčastějším způsobem využití elektrozařízení a elektroodpadu bylo v roce 2018 materiálové
využití, které tvořilo 61,7 % z vybraných způsobů nakládání.
Co se týče autovraků, bylo v roce 2018 zpracováno oproti roku 2009 o 10,4 % autovraků více a mezi lety
2017 a 2018 se jednalo o 9,9% nárůst na celkových 171,6 tis. zpracovaných autovraků.
V případě množství zpětně odebraných pneumatik byl mezi roky 2009–2018 zaznamenán 24,0 % nárůst
a v roce 2018 došlo k meziročnímu zvýšení o 13,0 % na hodnotu 64,3 tis. t. U pneumatik je převažujícím
způsobem nakládání jejich materiálové využití (64,5 %). Energeticky se využívá 31,9 % pneumatik.

2.1.10 Hluk
2.1.10.1 Hlukové ukazatele pro obtěžování hlukem
Hlukové ukazatele pro obtěžování hlukem stanovuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/49/ES, o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, která se vztahuje na hluk ve venkovním
prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, ve veřejných parcích nebo
v tichých oblastech aglomerací, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a jiných
citlivých budov nebo obydlených oblastech. Směrnice má mimo jiné poskytnout základ pro přípravu
souboru krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých protihlukových opatření ke snížení hluku
z velkých zdrojů, zejména ze silniční a železniční dopravy, z leteckého provozu, z infrastruktury a zařízení
určených k použití ve venkovním prostředí, z průmyslových zařízení a mobilních strojních zařízení
(MZ ČR, 2019).
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Směrnice definuje následující hlukové ukazatele (indikátory):
•

Ldvn (hlukový indikátor pro den-večer-noc) – hlukový indikátor pro celkové obtěžování hlukem
(též Lden)

•

Ld (hlukový indikátor pro den) – hlukový indikátor pro obtěžování hlukem během dne (též Lday)

•

Lv (hlukový indikátor pro večer) – indikátor pro obtěžování hlukem během večera (též Levening)

•

Ln (hlukový indikátor pro noc) – hlukový indikátor pro rušení spánku (též Lnight) (MZ ČR, 2019).

Pro ukazatel hladiny akustické energie Ldvn je stanovena mezní hodnota vyhláškou č. 315/2018 Sb.,
o strategickém hlukovém mapování. Mezní hodnota pro ukazatel Ldvn pro silniční dopravu je podle
uvedené vyhlášky roven 70 dB. Pro deskriptor hladiny Ln (ukazatel rušení spánku) je mezní hodnota
60 dB.
Vlivy hluku na obyvatelstvo ukazují mimo jiné výsledky strategického hlukového mapování (SHM), které
ovšem dosud nejsou k dispozici pro území celé ČR, ale pouze pro vymezené aglomerace v okolí měst
Praha, Ústí n. L., Liberec, Plzeň, Brno, Olomouc a Ostrava. Dále jsou zmapovány také komunikace lokality s intenzitou dopravy více než 6 mil. automobilů a/nebo 60 000 vlaků/rok (hluk z vnitroměstské
dopravy zahrnut není) a hluk z provozu letecké dopravy na letišti Václava Havla v Ruzyni.
Podíl obyvatel vystavených hlukové zátěži ze silniční dopravy se v jednotlivých aglomeracích výrazněji
neliší, s výjimkou aglomerace Ostrava, která je dle požadavků směrnice 2002/49/ES vymezena i mimo
území vlastního města. Výraznější rozdíly byly vykázány u hlukové zátěže přesahující mezní hodnotu,
která je nejvyšší v aglomeraci Plzeň (9,8 % obyvatel celodenně a 12,8 % v noci).
Značnou hlukovou zátěž obyvatelstva způsobuje silniční doprava. Dle výsledků 3. kola strategického
hlukového mapování z roku 2017 zasahuje hluková zátěž ze silniční dopravy nad 55 dB zhruba čtvrtinu
obyvatel ČR, hladinám hluku nad mezní hodnotu je celodenně exponováno 2,0 % obyvatel ČR
a přibližně 6 % obyvatel městských aglomerací. Z aglomerací nad 100 tis. obyv. má nejvyšší hlukovou
zátěž aglomerace Praha (8,4 % obyvatel celodenně exponováno nad mezní hodnotu), nejnižší
aglomerace Olomouc (2,5 %). Mimo aglomerace byla nejvyšší hluková zátěž obyvatel z hlavních silnic
zjištěna v krajích Středočeském a Moravskoslezském, naopak nejlepší situace je v kraji Libereckém.
Železniční doprava způsobuje hlukovou zátěž na rozdíl od silniční zejména mimo městské aglomerace.
Z celkového počtu 424,8 tis. obyvatel vystavených celodennímu hluku z železniční dopravy nad 50 dB žilo
27,9 % v aglomeracích, pro expozici nad mezní hodnotu (celkově 11,0 tis. obyvatel) se jednalo pouze
o 16,4 %. Největší hlukovou zátěž z železnic mají kraje Středočeský, Ústecký a Pardubický, kterými
procházejí koridorové železniční tratě. Hluk z letecké dopravy zasahoval celkem 13,1 tis. obyvatel
celodenně (3,1 tis. nad mezní hodnotu) a 19,2 tis. obyvatel v noci, zejména v aglomeracích Praha a Brno.
Hluková zátěž z průmyslu, sledovaná pouze v aglomeracích, zatěžovala celodenně 4,3 tis. obyvatel
a v noci 10,9 tis. obyvatel, tyto hodnoty jsou současně zátěží přesahující mezní hodnotu. Nejvíce byla
hlukovou zátěží z průmyslu zasažena aglomerace Plzeň.
2.1.10.2 Hygienické limity pro hluk
Hlukové ukazatele se vztahují na hluk ve venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé. Určujícím
ukazatelem hluku (hygienickým limitem) používaným pro hodnocení akustické (hlukové) situace
v konkrétní lokalitě je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny
v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších
hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční
době podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
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S ohledem na skutečnost, že hodnocení akustické situace v konkrétních lokalitách je prováděno na
základě hlukových studií, které nejsou centrálně evidovány, nejsou k dispozici celostátní údaje o plnění
nebo neplnění hygienických limitů pro hluk. Celostátní strategické hlukové mapy prezentují hlukové
situace pouze kolem vybraných klíčových pozemních komunikací, železničních tratí, městských
aglomerací a Letiště Václava Havla v Praze, tedy kolem největších zdrojů hluku způsobených dopravou.

2.1.11 Kulturní památky
Na území České republiky se vyskytuje řada kulturních památek. Architektonické dědictví je rozděleno
do několika skupin. První představují kulturní statky, případně jejich soubory, které jsou vymezeny jako
kulturní památka. Druhou skupinu tvoří plošně chráněná území. Mezi plošně chráněná území patří
národní kulturní památky, kulturní památky, památkové zóny a rezervace. Řešená území je nutno chápat
též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů.
Památkově chráněná území krajinných památkových zón (KPZ), městských památkových zón (MPZ),
vesnických památkových rezervací (VPR) a vesnických památkových zón (VPZ), chráněných kulturních
památek a jejich prostředí, ochranných pásem (OP) národních kulturních památek (NKP) jsou vedena
v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem. Jejich aktuální seznam je k dispozici na portálu Integrované
památkové péče Národního památkového ústavu na http://pamatkovykatalog.cz/ včetně mapových
aplikací na https://geoportal.npu.cz/web.
Aktuálně je v České republice vyhlášeno 26 krajinných památkových zón, z toho 6 je součástí památek
zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Jedná se o tyto krajinné památkové zóny: Jihočeský kraj (Novohradsko, Římovsko, Čimelicko, Rakovicko,
Orlicko, Libějovicko-Lomecko), Jihomoravský kraj (Bojiště bitvy u Slavkova, Lednicko- Valtický areál
(zapsaný na seznam Světového dědictví), Vranovsko, Bítovsko), Karlovarský kraj (Hornická kulturní
krajina Abertamy-Horní Blatná-Boží Dar (zapsaná na seznam Světového dědictví), Hornická kulturní
krajina Jáchymov (zapsaná na seznam Světového dědictví), Bečovsko, Valečsko, Kladská), Kraj Vysočina
(Náměšťsko), Královéhradecký kraj (Území bojiště u Hradce Králové), Liberecký kraj (Lembersko, Zahrádecko), Pardubický kraj (Slatiňansko-Slavicko, Kladrubské Polabí (zapsané na seznam Světového
dědictví), Plzeňský kraj (Chudenicko, Plasko), Středočeský kraj (Osovsko, Žehušicko), Ústecký kraj
(Hornická kulturní krajina Háj-Kovářská-Mědník (zapsaná na seznam Světového dědictví), Hornická
kulturní krajina Krupka (zapsaná na seznam Světového dědictví), Území bojiště u Přestanova, Chlumce
a Varvažova).
Mezi dalšími sledovanými územími jsou také památkové rezervace, kde se jedná o kombinaci sídla
a krajiny. Tato chráněná území pod názvem Západočeský lázeňský trojúhelník jsou na indikativním
seznamu Světového dědictví, konkrétně:
• Památková rezervace Mariánské Lázně a Valy s lázeňskou kulturní krajinou
• Památková rezervace Františkovy Lázně a Cheb s lázeňskou kulturní krajinou
• Památková rezervace Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou
Největší důraz a sledovanost klademe na území a areály 14 památek zapsaných na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO:
• Praha – historické centrum
• Český Krumlov – historické centrum
• Telč – historické centrum
• Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
• Kutná Hora – centrum, Chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
• Lednicko-valtický areál
• Kroměříž – zahrady a zámek
• Holašovice – vesnická rezervace
• Litomyšl – zámek a zámecký areál
• Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice
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•
•
•
•

Brno – vila Tugendhat
Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (UNESCO, 2019)
Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

2.1.12 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je nezbytnou podmínkou ochrany životního prostředí
a udržitelného rozvoje. V České republice (obdobně jako v jiných zemích) se postupně EVVO vyvinula
jako systém, zakotvený v politikách a strategických dokumentech. EVVO je financována na různých
úrovních a je založena na spolupráci různých aktérů: veřejné správy, škol, dalších vzdělavatelů,
výzkumných institucí, nestátní neziskové organizace (NNO) a veřejnosti.
Cílem environmentální výchovy v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů)
potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tedy takového jednání, které je v dané situaci
a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně
odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se
zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí
s využitím demokratických procesů a právních prostředků. EVVO k takovému jednání připravuje
a motivuje, samotné jednání je věcí svobodného rozhodnutí jednotlivce.
Řada krajů (a část měst) má zpracovány své Koncepce EVVO, které jsou pravidelně aktualizovány
a stávají se důležitou součástí rozvojových dokumentů.
Z hlediska ochrany životního prostředí je podstatné, že v některých případech, zejména v oblasti
snižování negativních vlivů lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, nakládání s odpady (separovaný sběr,
eliminace spalování odpadů v domácnostech, odpor proti energetickému využití odpadu v moderních
zařízeních), ochrany přírody, ochrany klimatu a dalších jsou nástroje EVVO nezbytnou, nikoliv však
postačující, podmínkou řešení. Pouze legislativní, administrativní ani ekonomické nástroje nejsou při
ochraně životního prostředí samospasitelné, bez zapojení informované, vzdělané, poučené a v důsledku
také aktivní veřejnosti.

2.1.13 Obyvatelstvo a zdraví
K 31. prosinci 2020 byl počet obyvatel České republiky 10 701 777. Oproti předešlým letům došlo ke
snížení přírůstku obyvatel. Přírůstek byl v roce 2020 meziročně o 36,3 tisíce, tedy téměř o 60 % nižší než
v roce 2019.
Za nízkým populačním přírůstkem v roce 2020 stál výrazný meziroční pokles zahraniční migrace o 39 %
(o 17,3 tisíce na 26,9 tisíce) a ještě výrazněji úbytek přirozenou měnou (19,1 tisíce v roce 2020). Počet
zemřelých byl v roce 2020 výrazně vyšší než počet živě narozených dětí, o určitý nárůst počtu obyvatel
se tak zasloužili přistěhovalci ze zahraničí. Přímým i nepřímým důvodem ke snížení přírůstku
je bezesporu pandemie nemoci Covid-19.
Počet zemřelých v roce 2020 dosáhl 129,3 tisíce a byl nejvyšší od roku 1987. Meziroční nárůst činil 15 %,
absolutně 16,9 tisíce. Téměř veškerý přírůstek připadl na čtvrté čtvrtletí, kdy bylo zemřelých meziročně
o 15,7 tisíce více. Nejvíce úmrtí, 15,8 tisíce, bylo zaznamenáno v listopadu, v říjnu a v prosinci pak
shodně 14,2 tisíce. Ke zvýšení počtu zemřelých došlo ve všech pětiletých věkových skupinách nad 30 let
věku. Meziroční nárůst byl nejvyšší u 80–84letých (o 3,6 tisíce) a 75–79letých (o 3,4 tisíce). Hlavním
důvodem meziročního nárůstu úmrtnosti je epidemie nemoci Covid-19.
Počet obyvatel v průběhu roku vzrostl v pěti ze čtrnácti krajů. Stejně jako v předchozích letech byl nárůst
obyvatel v roce 2020 největší ve Středočeském kraji (o 12,9 tisíce) a v Hlavním městě Praze (o 10,8
tisíce). V Praze jako v jediném kraji k růstu populace přispěla i přirozená měna, i když hlavní hybnou silou
populačního růstu bylo nadále zahraniční stěhování. Nejvýraznější celkový úbytek obyvatel (o 7,7 tisíce)
zaznamenal v roce 2020 kraj Moravskoslezský. V tomto kraji bylo záporné nejen saldo přirozené měny,
ale i zahraniční a vnitřní migrace.
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V průběhu roku se obyvatelům Česka živě narodilo 110,2 tisíce dětí. Bylo to o 2,0 tisíce méně než v roce
2019 a šlo o třetí pokles počtu narozených v řadě. V pozadí nižšího počtu narozených stojí měnící
se věkové složení žen v reprodukčním věku a posun početně slabších ročníků do věku nejvyšší plodnosti.
Úroveň plodnosti zůstala na úrovni 1,71 dítěte na jednu ženu.
Na zdraví obyvatel má vliv řada činitelů. Kromě genetické zátěže se jedná také o vliv životního stylu
a životního prostředí. Podle Světové zdravotnické organizace způsobuje např. znečištění životního
prostředí v evropském regionu až 19 % onemocnění. Pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým
prachem předčasně v ČR zemře odhadem 6-7 tisíc obyvatel (6,9 % všech úmrtí). Dalším významným
činitelem je hluková zátěž, která je podle WHO druhou nejvýznamnější environmentální determinantou
zdraví (vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, ad.).
Význam rysem veřejného zdraví je v poslední době návrat některých infekčních chorob, z nichž část je
podmíněna nerespektováním zdravotnických opatření (viz např. očkování v případě spalniček), část
rychlým šířením v globalizovaném světě (například Covid-19).
Nejčastějšími nemocemi, které jsou příčinou hospitalizace, jsou nemoci oběhové soustavy (285,2 tisíc
případů hospitalizace v roce 2018). Pro tato onemocnění bylo zaznamenáno 47,7 tisíce případů pracovní
neschopnosti a invalidní důchod pobíralo ke konci roku 35,7 tisíce obyvatel ČR.
Další časté onemocnění představuje diabetes mellitus (DM), který byl v roce 2018 zaznamenán u více
než 1 milionu osob. Zdravotní stav významně ovlivňuje také výskyt alergií. V roce 2018 bylo v ordinacích
klinické imunologie a alergologie léčeno 743 032 pacientů. Další faktor omezující zdravotní stav
představují úrazy. V roce 2018 bylo na chirurgických ambulancích ošetřeno 1 923 428 úrazů.
Další oblast nemocnosti představují duševní poruchy. V ambulantních zařízeních psychiatrie bylo v roce
2018 provedeno 2 969 tisíc vyšetření u 650 188 pacientů. Nejčastějšími nemocemi byly neurotické
poruchy (40 %) a afektivní poruchy (18 %). V roce 2018 bylo ambulantně léčeno 21,7 tisíce uživatelů
alkoholu a 15,3 tisíce uživatelů nealkoholových drog.
Hlavními dlouhodobými (tj. bez započítání vlivu COVID-19) příčinami úmrtní jsou nemoci oběhové
soustavy (u mužů 44 %; u žen 48 %), následují úmrtí na novotvary (24 % u mužů a 22 % u žen). S velkým
odstupem následují nemoci dýchací soustavy; nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek; nemoci trávicí
soustavy a vnější příčiny.

2.1.14 Vývoj životního prostředí bez provedení koncepce
Operační program JAK byl a je připravován s klíčovými aktéry v relativně dlouhém období, během
kterého byly zvažovány různé alternativy dílčích částí koncepce. Výsledkem projednávání je předložení
koncepce v jedné variantě. Kromě navržené varianty lze tedy definovat pouze variantu nulovou (bez
provedení koncepce), která by znamenala zachování stávajícího stavu, bez realizace Programu. V
takovém případě by vývoj životního prostředí pokračoval ve stávajících trendech, které může koncepce,
vzhledem ke svému charakteru zaměřenému na vzdělávání, výzkum a vývoj, ovlivnit jen
zprostředkovaně, velmi málo a v podstatě především pozitivně.
V hypotetickém - a v běžném životě nereálném - případě, že by nebyla realizována žádná z aktivit, které
budou financovány Programem, respektive že by nebyly podporovány žádné specifické cíle, zaměřené
na vědu, výzkum a vzdělávání ve smyslu obsahu uvedeného Programu, ubíral by se vývoj stavu životního
prostředí pravděpodobně níže uvedeným směrem:


nebyly by podpořeny rozvojové aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání předpokládané
Programem, což by znemožnilo jejich očekávané pozitivní vlivy na životní prostředí (např. obtížnější
plnění závazků ČR v roce 2021-2027);



snížily by se potenciální pozitivní dopady na životní prostředí, vyplývající z výsledků výzkumu
a zvýšené kvality vzdělání;
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rozvojové projekty a aktivity by se prosazovaly pravděpodobně živelněji, bez koordinace ze strany
veřejné správy, ve větší míře v závislosti na zájmech investorů

Pokud se týká jednotlivých složek životního prostředí, lze fundovaně odhadnout vlivy nulové varianty
následujícím způsobem (upozorňujeme, že možné vlivy OP JAK na životní prostředí a veřejné zdraví jsou
natolik nízké, že se v řadě případů jedná pouze o vlivy zcela hypotetické). V případě, že by nebyla
provedena ani jedna ze dvou věcných priorit, které se zaměřují na oblast výzkumu a vývoje a vzdělávání,
byly by pro následující složky životního prostředí a oblasti socioekonomické sféry:
 Geologie, horninové prostředí a surovinové zdroje
 Klima
 Kvalita ovzduší a emise
 Voda a vodní hospodářství
 Staré ekologické zátěže, brownfields
 Lesy
 Příroda a krajina
 Odpady
 Hluk
 Kulturní památky
 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
 Obyvatelstvo a zdraví
vlivy nulové varianty oproti realizaci OP JAK nulové či zcela zanedbatelné.

Nulová varianta by se mohla částečně projevit pouze v případě půdy, kdy by nulová varianta znamenala
snížení potenciálního, byť rozsahem malého, záboru zemědělské půdy, a tudíž i snížení potenciálního
mírně negativního vlivu na půdu. Rozsah záboru zemědělské půdy nelze z důvodu obecnosti OP JAK
objektivně určit, ale s ohledem na charakter typových aktivit uvedených v Programu lze důvodně
předpokládat, že zábory půdy by byly rozlohou velmi malé, pokud by k nim vůbec došlo.
Na druhé straně by pomalejší rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání zpomalil rozvoj jejich části environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, což by mohlo v konečném důsledku přinést zhoršení
přístupu veřejnosti k ochraně životního prostředí. Je totiž známo, že některé pozitivní změny životního
prostředí (zejména v oblasti ovzduší, vod, oběhového hospodářství, omezení vlivů dopravy a další) nelze
provést bez účasti informované a vzdělané veřejnosti. Tato skutečnost by se při nulové variantě projevila
mírně negativně.
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3

CHARAKTERISTIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY MOHLY
BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY

Vzhledem k tomu, že OP JAK je zaměřen výhradně na podporu vzdělávání, vědy a výzkumu a nezahrnuje
žádné typové aktivity, které by mohly mít, byť jen potenciálně, významný negativní nebo významný
pozitivní vliv na životní prostředí. Nebyly identifikovány žádné oblasti, které by mohly být provedením
koncepce významně zasaženy.
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4

VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU
VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM
SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stav životního prostředí včetně jeho současných problémů je popsán v předcházející kapitole č. 2.

4.1 Významné problémy životního prostředí a zdraví v dotčeném území
OP JAK je zaměřen výhradně na podporu vzdělávání, vědy a výzkumu a nezahrnuje žádné typové
aktivity, které by mohly mít, byť jen potenciálně, významný negativní nebo významný pozitivní vliv na
životní prostředí. Nebyly identifikovány žádné současné problémy životního prostředí, které by byly pro
koncepci významné.

4.2 Současné problémy životního prostředí vztahující se k oblastem se zvláštním
významem pro životní prostředí
Vzhledem k tomu, že OP JAK je zaměřen výhradně na podporu vzdělávání, vědy a výzkumu a nezahrnuje
žádné typové aktivity, které by mohly mít, byť jen potenciálně, významný negativní nebo významný
pozitivní vliv na životní prostředí. Nebyly identifikovány žádné současné problémy životního prostředí
vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostředí, které by byly pro koncepci
významné.
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5

CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ,
KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH
KE KONCEPCI A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ
PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ

Při tvorbě koncepce byly jejími zpracovateli brány v úvahu relevantní koncepce na mezinárodní
a národní úrovni, zejména pak ty strategie, které jsou uvedeny v OP JAK, a které byly uvedeny v rámci
Závěru zjišťovacího řízení. Dále zpracovatel vycházel také z hodnocení vztahu OP JAK k relevantním
koncepcím – viz kapitola 1.3. Vzhledem k charakteru koncepce je v této kapitole uvedeno především
hodnocení toho, jak navržené cíle a obsah koncepce odpovídají cílům uvedených dokumentů v oblasti
životního prostředí. Výběr, popis a porovnání jednotlivých koncepčních materiálů v oblasti ŽP má dále za
účel stanovit na jejich základě referenční cíle ochrany životního prostředí pro hodnocení koncepce.
Hlavní koncepce, které se vztahují k cílům ochrany ŽP, jsou následující vybrané relevantní dokumenty,
jež jsou stručně popsány níže v této kapitole. Naplňování či zohlednění těchto cílů v rámci předkládané
koncepce je popsáno slovním komentářem.

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na nadnárodní úrovni:


Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal)

Vztah koncepce ke strategickým dokumentům na národní úrovni:


Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 (SPŽP 2030)



Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025 (2016)



Státní program ochrany přírody a krajiny české republiky pro období 2020 – 2025



Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)



Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (2017)



Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+



Strategický záměr pro oblast VŠ na období od roku 2021



Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019–2023



Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+



Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 2021+ (Národní RIS3
strategie)



Inovační strategie ČR 2019–2030



Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur pro léta 2016 až 2022 a její aktualizace



Iniciativa Průmysl 4.0 (2016)



Vládní program digitalizace České republiky 2018+



Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 („Zdraví 2030“)



Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací 1, 2, 3 a 5 (2020)
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5.1 Přehled cílů ochrany životního prostředí souvisejících koncepčních materiálů
5.1.1 European Green Deal
Zelená dohoda pro Evropu je plánem, obsahujícím opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů
prostřednictvím přechodu na cirkulární ekonomiku (oběhové hospodářství) a zabránit tak ztrátě
biologické rozmanitosti a snížit znečištění.
Pro OP JAK je relevantní především následující cíl:
• Podpora inovací a digitalizace
Hodnocení:
Cíl Podpory inovací a digitalizace European Green Deal je v OP JAK zohledněn v prioritě 1 SC 1.1 Posílení
výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.

5.1.2 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
SRR ČR 2021+ je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje a nástrojem
realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální rozvoj.
Hlavním smyslem SRR ČR 2021+ je identifikovat, ve kterých tematických oblastech je potřebný či žádoucí
územně specifický přístup a definovat jaké (odlišné) intervence by měly být realizovány v odlišných
územních kontextech tak, aby docházelo k podpoře konkurenceschopnosti a ke snižování regionálních
disparit a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území. Územně specifické cíle jsou
v SRR ČR 2021+ definovány a nástroje jsou buď uváděny ve formě typových opatření, nebo jsou
navrhovány a formulovány s ohledem na územně specifické cíle.
Hodnocení:
OP JAK nepřímo zohledňuje SRR ČR 2021+ zejména v oblasti péče o životní prostředí a zdraví obyvatel ČR.
OP JAK přispívá k naplňování specifických cílů SRR ČR 2021+ především v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty a aktivit zaměřených na podporu veřejného zdraví (specifické cíle obsahující
zaměření na celoživotní vzdělávání tj. SC 2.3. a SC 2.5 OP JAK). Dokument SRR ČR 2021+ byl při přípravě
Vyhodnocení zdrojem pro formulaci příslušných referenčního cílů zaměřených na veřejné zdraví
a bezpečnost.

5.1.3 Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 („SPŽP
2030)“
Státní politika životního prostředí (dále jen SPŽP 2030) je základní referenční dokument pro ostatní
sektorové i regionální politiky z hlediska životního prostředí. Hlavním cílem SPŽP je zajistit zdravé
a kvalitní životní prostředí, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat
negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu,
a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i celosvětově.
SPŽP 2030 je členěn na tři oblasti: Životní prostředí a zdraví, Nízkouhlíkové a oběhové hospodářství,
Příroda a krajina, a 10 témat (Voda, Ovzduší, Rizikové látky, Hluk a světelné znečištění, Mimořádné
události, Sídla, Přechod ke klimatické neutralitě, Přechod na oběhové hospodářství, Ekologicky funkční
krajina, Zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot). Ochrana životního prostředí úzce
souvisí s většinou sektorových politik a z tohoto důvodu je SPŽP 2030 průřezovou politikou, která musí
být s ostatními sektorovými politikami jak koordinována, tak do nich integrována.
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Hodnocení:
OP JAK nepřímo reflektuje republikové priority SPŽP 2030 a přispívá k jejich naplňování především
prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jakožto „dlouhodobého systémového
preventivního nástroje pro omezování budoucích škod na životním prostředí spojeným s nedostatečnou
informovaností a nedostatkem kompetencí při rozhodovacích procesech, kdy součástí jsou kromě
standardního vzdělávání a výchovy dětí a mladistvých také osvětové kampaně pro širokou veřejnost či
podpora občanského aktivismu a participace na ochraně životního prostředí“ (SPŽP 2030, str. 99).
Principy EVVO jsou hlavním nástrojem, který slouží k naplňování typových opatření SPŽP 2030 (uvádíme
zde pouze vybrané příklady typových opatření například: Osvěta o správném vytápění domácností,
Popularizace a osvěta, vzdělávání veřejnosti /pro naplňování SC 1.5.2. SPŽP 2030/, Posilovat odpovědný
vztah hospodáře k pozemkům a biodiverzitě a podobně), jelikož pouze uvědomělí studenti a vzdělaná
široká veřejnost jsou jedním z hlavních předpokladů pro naplňování cílů v oblasti péče o životní prostředí.
SPŽP 2030 zdůrazňuje současné priority (klima, oběhové hospodářství, ad.). Dokument SPŽP 2030 byl při
tvorbě Vyhodnocení zdrojem pro formulaci příslušných referenčního cílů ochrany životního prostředí,
zaměřeného na ochranu přírody, biodiverzitu, krajinu, vodu, klima a půdu.

5.1.4 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR představuje základní koncepční dokument definující
priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity na území ČR. Také zohledňuje současné
mezinárodní závazky, zejména Strategii EU pro oblast biodiverzity do roku 2020 a Strategický plán
Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) do roku 2020. Současně Strategie navazuje na opatření,
definovaná Státní politikou životního prostředí, a je provázána i s dalšími koncepčními dokumenty.
Strategie představuje koncepční dokument pro dosažení cílů definovaných v oblasti ochrany přírody
a přírodních zdrojů v aktualizovaném Strategickém rámci Česká republika 2030.
Hlavním cílem Strategie je zabránit pokračujícímu celkovému úbytku biologické rozmanitosti na území
České republiky a zároveň implementovat opatření a činnosti, které povedou ke zlepšení stavu
a dlouhodobě udržitelnému využívání biodiverzity. Paralelně a v souladu s tímto hlavním cílem je
významnou snahou Strategie přispět ke zvýšení širšího povědomí o významu biodiverzity a její adekvátní
ochrany pro zajištění budoucího udržitelného rozvoje České republiky.
Prioritní oblasti Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR včetně cílů relevantních k OP JAK jsou:
 Priorita 1. Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů
Cíl 1.1.: Společnost uznávající hodnotu přírody
Cíl 1.2.: Veřejná správa
 Priorita 2. Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů
 Priorita 3. Šetrné využívání přírodních zdrojů
 Priorita 4. Strategické plánování a politika
Cíl 4.1: Zajištění aktuálních a relevantních informací
Hodnocení:
OP JAK přímo podporuje naplňování Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR prostřednictvím Cíle
1.1.: Společnost uznávající hodnotu přírody, v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Dle Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR je podpora systému environmentálního vzdělávání
a poradenství zajišťována především formou potřebných legislativních norem a diferenciovaných
finančních zdrojů, rozvíjením metodik a témat, informováním a osvětou veřejnosti i cílových skupin
obyvatelstva a komunikací s nimi nebo funkčními sítěmi vzdělávacích zařízení. Na tom se významně, na
koncepční i praktické úrovni, podílí MŠMT. OP JAK dále přímo reflektuje Cíl 1.2. Strategie: Veřejná správa,
prostřednictvím dílčího cíle 1.2.3.: Zavést specifické vzdělávací programy pro studenty a pracovníky
veřejné správy. Dále pak v Prioritě 4, prostřednictvím dílčího cíle 4.1.1. Koncepčně zajistit a koordinovat
výzkum a sledování stavu biodiverzity a to naplňováním konkrétních opatření. Strategie ochrany
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biologické rozmanitosti ČR byla při tvorbě Vyhodnocení zdrojem pro formulaci příslušných referenčního
cílů ochrany životního prostředí, zaměřeného na ochranu přírody a biodiverzitu.

5.1.5 Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025
Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky (SPOPK ČR) pro období 2020–2025 je ve své
podstatě akčním plánem pro plnění cílů a opatření vymezených ve Strategii ochrany biologické
rozmanitosti České republiky z roku 2016. Program je zaměřen na zastavení pokračujícího úbytku
biologické rozmanitosti a zároveň na konkrétní opatření, která povedou ke zlepšení stavu biodiverzity. Je
zde definováno 36 cílů a 120 specifických opatření, k naplňování ochrany přírodně cenných území
a druhů, udržitelnému využívání jednotlivých typů ekosystémů a také adaptací přírody a krajiny na
změny klimatu.
Cíle Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky (SPOPK ČR) pro období 2020–2025
relevantní k OP JAK jsou:
Cíl 1.1.4.: Omezit negativní vliv fragmentace krajiny a dalších významných antropogenních příčin úhynu,
zraňování a dalších ohrožujících faktorů působících na živočichy
Opatření: 1.1.4.3 Informování veřejnosti o možnostech prevence úhynu a zraňování živočichů
a zapojení veřejného i soukromého a neziskového sektoru (záchranných stanic aj.) do prevence
a eliminace příčin ohrožení živočichů (vč. tvorby a zajištění distribuce metodických materiálů
o příčinách vzniku handicapů u živočichů a začleňování tématu EVVO a osnov vzdělávání na
jednotlivých úrovních)
Cíl 3.1.4.: Podporovat výzkum zaměřený na ochranu přírody a krajiny
Opatření: 3.1.4.1 Vytvoření databáze a platformy pro výzkumné projekty v ochraně přírody
a jejich koordinace
Cíl 3.3.2.: Zvýšit množství příležitostí a zlepšit podmínky pro kontakt lidí s přírodou a krajinou
Opatření: 3.3.2.4 Podpora vzniku vzdělávacích programů pro širokou veřejnost (včetně škol)
s tématy zaměřenými na přírodu a krajinu (návrat velkých šelem, zadržení vody v krajině, změna
klimatu a změny v krajině, příroda a zdraví apod.)
Hodnocení:
OP JAK přímo podporuje naplňování Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky,
konkrétně výše uvedených cílů (Cíl 1.1.4., Cíl 3.1.4 a Cíl 3.3.2.), v oblasti environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty. Principy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (například programy
celoživotního vzdělávání) jsou hlavním nástrojem, který slouží k naplňování dalších cílů SPOPK ČR,
protože uvědomělí studenti a vzdělaná široká veřejnost jsou jedním z předpokladů pro naplňování cílů
mimo jiné k podpoře biodiverzity, ochraně druhové rozmanitosti, uplatňování principů oběhového
hospodářství a zmírňování dopadů klimatických změn. Státní program ochrany přírody a krajiny České
republiky byl zdrojem pro formulaci příslušných referenčního cílů ochrany životního prostředí,
zaměřeného na ochranu přírody a biodiverzitu.

5.1.6 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)
Adaptační strategie ČR uvádí do kontextu adaptační opatření, navrhovaná v různých strategických
sektorových dokumentech, a doplňuje směry adaptačních opatření v oblastech, pro které taková
opatření zpracována nebyla. Adaptační strategie ČR svým obsahem doplňuje Politiku ochrany klimatu
v ČR. Oba tyto dokumenty umožňují komplexní přístup k problematice změny klimatu, k možnostem
aktivního předcházení změnám a ke zmírnění nebo eliminaci negativních dopadů na Českou republiku.
Cílem Strategie je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře,
zachovat dobré životní podmínky a uchovat a vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace.

Hodnocení:
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OP JAK nepřímo přispívá k naplňování Adaptační strategie ČR v oblastech týkajících se
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Adaptační strategie ČR pro přizpůsobení se změně
klimatu byla při tvorbě Vyhodnocení jedním ze zdrojů pro formulaci příslušného referenčního cíle ochrany
životního prostředí, zaměřeného na klima.

5.1.7 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je implementačním dokumentem výše uvedené Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Akční plán je strukturován podle projevů změny
klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových přesahů jednotlivých projevů změny klimatu
a potřeby meziresortní spolupráce při předcházení či řešení jejích negativních dopadů (např.
dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy
(extrémní srážky, vítr, vlny veder), přírodní požáry.
Hodnocení:
OP JAK nepřímo přispívá k naplňování Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu v oblastech
týkajících se environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Národní akční plán adaptace na změnu
klimatu byl při tvorbě Vyhodnocení pro přizpůsobení se změně klimatu jedním ze zdrojů pro formulaci
příslušného referenčního cíle ochrany životního prostředí, zaměřeného na klima.

5.1.8 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ stanovuje směr rozvoje školství a priority investic na
dalších deset let a je klíčovým dokumentem pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky. Hlavním
cílem je modernizovat vzdělávací systém v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního
vzdělávání a celoživotního vzdělávání.
V rámci dvou hlavních Strategických cílů:
1) Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní
život
2) 2) Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí,
žáků a studentů
je stanoveno 5 strategických linií:
 Strategická linie 1: Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání
 Strategická linie 2: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání
 Strategická linie 3: Podpora pedagogických pracovníků
 Strategická linie 4: Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce
 Strategická linie 5: Zvýšení financování a zajištění jeho stability
Hodnocení:
Výše uvedené Strategické linie 1 – 5 jsou v OP JAK zohledněny. OP JAK se Strategií vzdělávací politiky
2030+ přímo řídí v rámci priority 1) Výzkum a vývoj (Strategická linie 4, 4.1. Koncentrace odborných
kapacit, 4.2. Lepší využití dat a zvýšení relevance a kvality vzdělávacího výzkumu, 4.4. Posílení
informovanosti, komunikace a spolupráce tzn. např. vytvořit podmínky pro zvýšení odbornosti v oblasti
řízení vzdělávání, zavést střední článek podpory /role podpůrná a komunikační/, zpřístupnit data a lépe
využívat výstupy realizovaných výzkumů, a posílit informovanost, spolupráci a komunikaci mezi aktéry),
a v rámci priority 2) Vzdělávání (zvláště pak Strategická linie 1 tj. 1.1. Proměna obsahu, metod a forem
vzdělávání, 1.2 Inovace ve vzdělávání, 1.3 Hodnocení ve vzdělávání, 1.4 Digitální vzdělávání,
1.5 Občanské vzdělávání, 1.6 Bezpečné prostředí ve školách, rozvoj participace a autonomie,
1.7 Odborné vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách, 1.8 Neformální vzdělávání a celoživotní
učení).
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5.1.9 Strategický záměr pro oblast VŠ na období od roku 2021
Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 („SZ2021+“) navazuje
na dokument Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016-2020.
Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 („SZ2021+“)
rozpracovává obecné priority formulované zastřešujícími dokumenty, zejména Strategií vzdělávací
politiky do roku 2030+ a Inovační strategií ČR: Country for the Future, a doplňuje je o další podstatná
témata specifická pro sektor vysokého školství. Dlouhodobým cílem a úkolem ministerstva je vytvoření
podmínek pro to, aby všechny vysoké školy poskytovaly kvalitní vzdělávání studujícím jak v prezenční,
kombinované a distanční formě studia, tak prostřednictvím kurzů celoživotního vzdělávání dostupných
široké veřejnosti; realizovaly výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí a odborné činnosti, jejichž
výstupy podpoří společenský, ekonomický a kulturní rozvoj země.
Prioritní cíle SZ2021+ jsou:
1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století
2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání
3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia
4. Posilovat strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých
školách
5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství
6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat svému
poslání
Šest prioritních cílů je rozpracováno na úroveň operačních cílů a konkrétních opatření (například změna
legislativy a podzákonných předpisů, využívání finančních nástrojů, informační podpora, konkrétní
opatření na úrovni jednotlivých vysokých škol. Výsledný dokument představuje společný závazek
klíčových aktérů, zásadní pro dosažení formulovaných cílů.
Hodnocení:
OP JAK zohledňuje výše uvedené prioritní cíle Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol
na období od roku 202,1 zvláště pak v rámci Strategických cílů 2 a 4 hlavní Priority 2) Vzdělávání tj.
SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti
pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit
získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním
zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy, a to zejména podporou jazykové
vybavenosti na VŠ, zařazování nových metod výuky jako reakce a přípravy pro pozdější uplatnění
studentů, podporou rozvoje služeb pro studující v doktorských studijních programech a centralizací
těchto služeb na úrovni fakulty či celé VŠ a v neposlední řadě podporou vzniku opatření vedoucích ke
snižování administrativní zátěže škol a školských zařízení, tedy především reflektováním prioritních cílů
1,2,3 a 6 Strategického záměru. Prioritu 2. Strategického záměru (tj. Zlepšit dostupnost a relevanci
flexibilních forem vzdělávání) přímo zohledňuje SC 2.5 OP JAK Prosazovat celoživotní učení, zejména
flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na podnikatelské
a digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu
práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu, zejména pak připravenost
a podpora programů celoživotního vzdělávání.

5.1.10 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019–
2023
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019 – 2023 („DZ ČR 2019 2023“, Strategie rozvoje regionálního školství) navazuje na zastřešující materiál Strategie vzdělávací
politiky České republiky do roku 2020 a zároveň navazuje na aktuální dokument Strategie vzdělávací
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politiky ČR do roku 2030+. DZ ČR 2019 - 2023 mimo jiné věcně navazuje na celou řadu studií, analýz,
koncepčních a strategických dokumentů vydávaných na národní i nadnárodní úrovni.
Materiál obsahuje tři klíčové cíle zaměřené na: 1) více finančních prostředků za kvalitní práci pedagogů,
2) dokončení revize kurikula a podpora implementace inovovaných RVP do škol, 3) zlepšení řízení škol
a školských zařízení zefektivněním spolupráce centra a krajských úřadů.
Hodnocení:
OP JAK přímo zohledňuje výše uvedené klíčové cíle DZ ČR 2019 - 2023 v rámci prvních dvou priorit
1) Výzkum a vývoj, 2) Vzdělávání, napříč úrovněmi vzdělávání (od základního až po vyšší odborné),
s využitím možností rovných příležitostí ve vzdělávání (včetně studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami), za zlepšení jazykových a uměleckých dovedností a zlepšení podmínek pracovníků
v regionálním školství. V rámci DZ ČR 2019 – 2023 jsou rovněž uvedena doporučení MŠMT pro
formulování klíčových strategických cílů krajských dlouhodobých záměrů.

5.1.11 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+je jedním ze zastřešujících
strategických dokumentů na národní úrovni. Je zaměřena na rozvoj všech složek výzkumu, vývoje
a inovací v České republice a přispívá k naplňování základních podmínek a kritérií pro možnost čerpání
prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027. Cílem je podpora výzkumu,
vývoje a inovací. Národní politika by měla přispět k rozvoji a dosažení pokroku v těchto klíčových
oblastech: 1) řízení a financování systému výzkumu, vývoje a inovací; 2) motivace lidí k výzkumné kariéře
a rozvoj lidských zdrojů; 3) kvalita a mezinárodní excelence ve výzkumu a vývoji; 4) spolupráce výzkumné
a aplikační sféry; 5) inovační potenciál České republiky.
Cíle Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ relevantní k OP JAK jsou
následující:
Cíl 1: Nastavit strategicky řízený a efektivně financovaný systém výzkumu, vývoje a inovací ČR
Cíl 2: Podpořit výzkumné organizace ve vytváření motivujících pracovních podmínek a rozvoj potenciálu
lidí napříč celým spektrem výzkumu a vývoje
Cíl 3: Zvýšit kvalitu a mezinárodní excelenci výzkumu a vývoje v ČR, dosáhnout zvýšení otevřenosti
a atraktivity ČR pro mezinárodní výzkum a vývoj a zintenzivnit integraci VaVaI ČR do Evropského
výzkumného prostoru
Cíl 4: Podpořit rozšíření spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací
Cíl 5: Dosáhnout rozvoje výzkumu, vývoje a inovací v podnicích a ve veřejném sektoru
Hodnocení:
Klíčové cíle Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+ jsou v OP JAK nepřímo zohledněny
v obou věcných prioritách tj. 1) Výzkum a vývoj, 2) Vzdělávání. Přímo jsou pak zohledněny při naplňování
Priority 1 (OP JAK) s pomocí strategického cíle SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit
a zavádění pokročilých technologií (tzn. zohlednění Cílů 4 a 5) a strategického cíle OP JAK SC 1.2 Rozvoj
dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání, který je přímo zaměřen
na posilování kapacit a kompetencí pro realizaci efektivního a koordinovaného řízení systému vědy a
výzkumu (tzn. zohlednění Cílů 2, 3 a 4).

5.1.12 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 2021+ (tzv.
Národní RIS3 strategie)
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 zajišťuje zacílení
evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu
a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí. Identifikace a rozvíjení perspektivních
oblast zohledňuje silné stránky jednotlivých krajů České republiky. Dlouhodobou strategickou vizí tohoto
dokumentu je "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích". Důraz je kladen na sféru
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znalostní ekonomiky a na transformaci hospodářství tak, aby rostla konkurenceschopnost založená na
inovacích.
Hodnocení:
OP JAK přímo podporuje tzv. Národní RIS3, v obou věcných prioritách: 1) Výzkum a vývoj a 2) Vzdělávání,
a to zejména v případě strategického cíle OP JAK 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit
a zavádění pokročilých technologií a strategického cíle 1.2 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci,
průmyslovou transformaci a podnikání, který je přímo zaměřen na posilování kapacit a kompetencí pro
realizaci efektivního a koordinovaného řízení systému vědy a výzkumu.

5.1.13 Inovační strategie ČR 2019–2030
Inovační strategie České republiky 2019–2030 je strategickým rámcovým plánem v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací a má pomoci České republice zařadit se mezi nejinovativnější země Evropy.
Inovační strategie se skládá z následujících devíti hlavních a navzájem provázaných pilířů:
1) Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, 2) Inovační a výzkumná centra, 3) Národní start-up a spinoff prostředí, 4) Polytechnické vzdělávání, 5) Digitalizace, 6) Mobilita a stavební prostředí, 7) Ochrana
duševního vlastnictví, 8) Chytré investice, 9) Chytrý marketing.
Hodnocení:
OP JAK ve své Prioritě 1) Výzkum a vývoj, přímo podporuje Inovační strategii ČR 2019-2030 v oblastech
2) Inovační a výzkumná centra, 3) Národní start-up a spin-off prostředí, 4) Polytechnické vzdělávání,
prostřednictvím následujících specifických cílů OP JAK: SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných
a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií a SC 1.2 Rozvoj dovedností pro inteligentní
specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání. Dále pak OP JAK podporuje Inovační strategii ve
své Prioritě 2) Vzdělávání (SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné
přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního
a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských
a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské
přípravy, zohledňuje např. podporu programů zaměřených na pokročilé technologie (Polytechnické
vzdělávání)).

5.1.14 Cestovní mapa ČR velkých výzkumných infrastruktur pro léta 2016 až 2022 a její
aktualizace
Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur je strategickým dokumentem představujícím koncepci
podpory velkých výzkumných infrastruktur ČR a je ekvivalentem k Cestovní mapě Evropského
strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a příspěvkem ČR ke krajině výzkumných
infrastruktur konstruovaných a provozovaných v Evropě a ve světě. Další aktualizace Cestovní mapy je
naplánována na rok 2023, kdy bude zahájen nový víceletý rámec podpory velkých výzkumných
infrastruktur v období let 2023 až 2029.
Hodnocení:
Aktualizace Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur shrnuje a popisuje významná výzkumná
pracoviště (celkem 48 velkých výzkumných infrastruktur ČR provozovaných v široké škále vědních oborů,
včetně 12 konkrétních projektů). OP JAK respektuje prostorové umístění těchto pracovišť, z nichž některá
jsou institucemi zajišťujícími naplňování Priority 1) Výzkum a vývoj.

5.1.15 Iniciativa Průmysl 4.0 (2016)
Dlouhodobým cílem této Iniciativy Průmysl je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky
v celosvětovém měřítku. Hlavním cílem Průmyslu 4.0 je reagovat na celosvětový trend digitalizace
a přinést úplné digitální propojení od vývoje výrobku až po logistiku. Dalším cílem Iniciativy Průmysl
pomoci připravit společnost na zapojení do moderních trendů technologické změny. Iniciativa Průmysl si
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rovněž klade za cíl zmobilizovat podnikatelskou sféru a další možné zainteresované strany k aktivnímu
zapojení při její implementaci a realizaci v podmínkách České republiky.
Hodnocení:
OP JAK je s Iniciativou Průmysl v souladu zvláště v první věcné prioritě, Výzkum a vývoj, prostřednictvím
naplňování specifického cíle Programu 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání
a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního
a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských
a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské
přípravy zvláště pak prostřednictvím navrhovaných opatření na úrovni regionálního školství a vysokého
školství. Zde uvádíme pouze vybrané opatření, například: Klást důraz na rozvoj intrapersonálních
a interpersonálních dovedností, propojit odborné vzdělávání s praxí, posílit spolupráci škol a firem,
podporovat spolupráci vysokých škol s průmyslem a podporovat praxi ve výuce studentů, podporovat
rozvoj celoživotního učení ve vazbě na Průmysl 4.0.

5.1.16 Vládní program digitalizace České
a společnost, tzv. Digitální Česko

republiky

2018+

(Digitální

ekonomika

Strategický dokument Digitální Česko má za cíl zajistit koordinaci agend spadajících do všech oblastí
digitální ekonomiky a života společnosti, napříč veřejnou správou, hospodářskými a sociálními partnery,
akademickou sférou a odbornou veřejností.
Dokument se opírá o tři hlavní pilíře (s celkem 808 záměry), kterými jsou:
01 ČDE Česko v digitální podobě,
02 IK ČR Informační koncepce ČR a
03 Digitální ekonomika a společnost.
Hodnocení:
OP JAK nepřímo reflektuje výše uvedené pilíře Strategického dokumentu Digitální Česko, zvláště pak
v první věcné prioritě, tj. 1) Výzkum a vývoj, napříč kterou jsou opatření vázána na modernizaci
technologií a digitalizaci a také v druhé věcné prioritě OP JAK tj. 2) Vzdělávání, zvláště pak ve specifickém
cíli 2.2 (Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti
pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit
získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním
zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy).

5.1.17 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (akt. 2019)
Strategický rámec Zdraví 2030 je koncepčním materiálem s meziresortním přesahem, který udává směr
rozvoje péče o zdraví občanů České republiky v příštím desetiletí.
Strategický rámec Zdraví 2030 soustřeďuje specifické cíle Strategického rámce Česká republika 2030 do
následujících 3 strategických cílů:
 Zlepšení zdravotního stavu populace,
 Optimalizace zdravotnického systému,
 Podpora vědy a výzkumu.
Tyto strategické cíle se pak dále dělí na 7 specifických cílů, které kopírují investiční a neinvestiční priority
ministerstva zdravotnictví pro programové období politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti
EU 2021+ a které budou realizovány prostřednictvím 7 navazujících implementačních plánů.
Hodnocení:
OP JAK není s cíli Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 v rozporu.
Současně OP JAK přispívá k naplňování jeho cílů, neboť podporuje celoživotní vzdělávání
a bezbariérovost, čímž vytváří podmínky pro zlepšení zdravotního stavu populace a zlepšuje podmínky
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pro zdravotně znevýhodněné občany. Strategický dokument „Zdraví 2030“ byl při tvorbě Vyhodnocení
zdrojem pro formulaci příslušného referenčního cíle zaměřeného zdraví obyvatel České republiky.

5.1.18 Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací 1, 2, 3 a 5
Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 11. 9. 2020) je nástrojem územního
plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových,
přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území. Stanovuje
také republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Hodnocení:
Vzhledem k tomu, že OP JAK může potenciálně zahrnovat novou výstavbu pouze malého rozsahu, která
se předpokládá v rámci stávajících areálů v rámci stávající zástavby a směřuje k lepšímu vybavení pro
vzdělávání (bezbariérovost, technické vybavení pro potřeby studentů se speciálními potřebami), v rámci
naplňování SC 2.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním
odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu, jsou při naplňování SC 2.1 zohledněny
následující pasáže priorit PÚR:
14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení,
vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně
28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného
i soukromého sektoru s veřejností.

5.2 Způsob stanovení referenčního hodnotícího rámce v oblasti ŽP
Základní rámec pro vyhodnocení souladu specifických cílů koncepce s požadavky na ochranu životního
prostředí tvoří referenční cíle ochrany životního prostředí. Referenční cíle ochrany životního prostředí
především umožňují posoudit, jak mohou jednotlivé cíle koncepce ovlivnit naplnění cílů ochrany
životního prostředí a zda je ovlivňují pozitivně, negativně nebo jsou vůči nim neutrální11. Následně
mohou sloužit jako základ pro sledování (monitoring) dopadů implementace koncepce na životní
prostředí pomocí vybraných indikátorů a jako rámec pro určení environmentálních kritérií výběru
potenciálních projektů.
Obvykle se pro stanovení referenčního hodnotícího rámce, a tím i sestavení vybrané sady referenčních
cílů pro konkrétní strategický dokument, postupuje tím způsobem, že se vychází především z cílů
a priorit komunitárních, regionálních a národních koncepčních dokumentů, které mají k předmětnému
strategickému dokumentu vztah (viz výše).
Dalším zdrojem pro formulaci referenčního hodnotícího rámce je také analýza stavu životního prostředí
dotčeného území, která je podkladem pro identifikaci významných problémů životního prostředí.
V případě posuzované koncepce bylo postupováno v souladu s obvyklým, výše uvedeným, postupem.
Všechny referenční cíle respektují problémové okruhy koncepce a jejich strukturu ovlivnily také
požadavky závěru zjišťovacího řízení. Tímto způsobem byl sestaven seznam referenčních cílů, u nichž
byla nalezena přímá vazba k jednotlivým cílům koncepce.

11 Analogie platí i pro referenční cíle ochrany veřejného zdraví.
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5.3 Sada referenčních cílů životního prostředí
Níže uvedená sada referenčních cílů ochrany životního prostředí představuje rámec pro Vyhodnocení
koncepce. Při vyhodnocování priorit a specifických cílů prostřednictvím hodnocení opatření je níže ve
Vyhodnocení v tabelární formě posouzeno, nakolik mohou jednotlivá opatření ovlivnit naplňování
referenčních cílů ochrany životního prostředí, to znamená, zda je ovlivňují pozitivně, negativně či jsou
vůči nim neutrální.
Při hodnocení byly dále vzaty v úvahu relevantní požadavky dotčených orgánů z předchozích procedur
SEA, na nichž se autoři Vyhodnocení podíleli, požadavky závěru zjišťovacího řízení, připomínky
dotčených orgánů státní správy a hodnocení cílů některých koncepcí na národní, krajské a místní úrovni.
Stanovené cíle vycházejí z výše uvedených dokumentů a z požadavků závěru zjišťovacího řízení.
Tabulka 4
Č.

Referenční cíle ochrany životního prostředí

Oblast životního
prostředí

Referenční cíl

Charakteristika referenčního cíle

1.

Voda

Chránit zdroje povrchových
a podzemních vod,
podporovat přirozenou
retenční funkci krajiny.

2.

Klima

Adaptovat území a volnou
krajinu na změnu klimatu.

Podporovat adaptaci na změnu klimatu.

3.

Krajina

Omezovat fragmentaci krajiny,
chránit krajinný ráz.

Omezit fragmentaci krajiny a zachovat její
prostupnost, dbát na zachování krajinného rázu,
ochranu významných krajinných prvků a ÚSES.

4.

Chránit přírodní hodnoty
Biodiverzita
v území, zvyšovat kvalitu
a ochrana přírody
přírodního prostředí.

5.

Půda

Respektovat ochranná pásma vodních zdrojů,
podporovat přirozenou retenční funkci krajiny.

Zajistit zejména ochranu krajinného rázu, migrační
prostupnost krajiny, ochranu zvláště chráněných
území a klíčových druhů, chránit ohniska biodiverzity
a klíčové zvláště chráněné druhy.

Omezit zábory a degradaci
půdy (ZPF a PUPFL),
zamezovat vodní a větrné
erozi půdy.

Především ochrana před zábory ZPF, ochrana lesa,
lesní půdy a pozemků zejména před plošně většími
zábory.

6.

Kulturní památky

Chránit kulturní dědictví

Dbát na ochranu kulturních, historických,
architektonických, památkových, archeologických
a dalších hodnot v území, které jsou součástí
krajinného rázu a životního prostředí.

7.

Odpady

Aplikovat prvky oběhového
hospodářství s cílem prevence
vzniku odpadů.

Aplikovat prvky oběhového hospodářství (zejména
při výstavbě). Primárně omezovat vznik odpadů,
zvýšit jejich materiálové a energetické využití.

8.

Zdraví
a bezpečnost

Zajistit zdravé a bezpečné
prostředí

Podporovat zdravý životní styl a předcházení vzniku
civilizačních chorob.

9

Environmentální
vzdělávání,
výchova a osvěta

21-R-18
červenec 2021

Rozvoj kompetencí
potřebných pro
environmentálně odpovědné
jednání

Formou environmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty přispívat k environmentálně odpovědnému
jednání obyvatel a institucí.
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6

ZÁVAŽNÉ VLIVY (VČETNĚ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH,
KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH
A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) NAVRHOVANÝCH
VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Operační program Jan Amos Komenský je předkládán v jedné variantě. Tato varianta vznikla na základě
komplexního procesu přípravy Programu ve spolupráci s klíčovými aktéry pro oblast Programu.
Subjektem zodpovědným za přípravu a řízení OP JAK je na základě usnesení vlády č. 94/2019 MŠMT.
Celkový počet partnerů zapojených do přípravy OP JAK v rámci veškerých platforem dosáhl téměř 150.
Vzhledem k obecnému charakteru koncepce se variantní vývoj může projevit až na úrovni projektů
(záměrů/intervencí). Jejich realizace ovlivní způsob provádění koncepce i její vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví. Tuto situaci řeší obligatorní sledování a rozbor koncepce dle § 10h zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, i posouzení vlivů
záměrů na životní prostředí, EVL a PO prostřednictvím zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, respektive zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Nicméně na základě níže provedeného hodnocení vlivů
priorit a specifických cílů koncepce na životní prostředí lze konstatovat, že hodnocená koncepce nebude
mít žádné závažné vlivy na životní prostředí.

6.1 Hodnocení hlavního cíle, priorit a specifických cílů
Program obsahuje hlavní cíl. Klíčovým prvkem OP JAK jsou priority, které dále obsahují specifické cíle.
U specifických cílů je uveden jejich popis a změření a dále jsou u nich uváděny příklady typových
podporovaných aktivit.
6.1.1

Postup hodnocení

Základní jednotkou pro hodnocení vlivů Operačního programu Jan Amos Komenský na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou specifické cíle, které byly hodnoceny vůči výše popsané sadě referenčních cílů
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Hodnocen byl také hlavní cíl, a to slovním komentářem
z důvodu obecnosti cíle. V rámci hodnocení specifických cílů byly zohledňovány jejich charakteristiky, to
znamená, především jejich popis a současně v koncepci uvedené příklady typových podporovaných
aktivit, které obsahují. Pokud se v rámci specifického cíle oblasti vyskytovaly takové typové aktivity,
které by mohly představovat potenciální negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, byly
v souladu s principem předběžné opatrnosti rovněž popsány a vyhodnoceny, a to v komentáři pod
bodovým hodnocením relevantního specifického cíle v rámci dané priority. V souladu s tímto principem
tak specifický cíl přejímá bodové hodnocení podle nejnižšího skóre souvisejících typových aktivit, byť by
měl i řadu pozitivních vlivů.
Pro hodnocení specifických cílů byl zvolen následující postup:
Stupnice významnosti:
+2
+1
0
-1
-2
?

potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření na referenční cíl
potenciálně mírný pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření na daný referenční cíl
zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah)
potenciálně mírný negativní vliv opatření na daný referenční cíl (přímý či nepřímý,
lokální)
potenciálně významný negativní vliv opatření na daný referenční cíl (velkého rozsahu)
nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným
opatřením nebo vliv nelze vyhodnotit
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Rozsah vlivu:
B
L
R

bodový (působící v místě realizovaného opatření)
lokální (působící v rámci širšího území např. v rozsahu správního území obce)
regionální (působící na území 2 a více obcí)

Spolupůsobení vlivu:
K
Sy
Sk
+/-

kumulativní působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům
a opatřením, resp. jejich známým vlivům
synergické působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům a opatřením,
resp. jejich známým vlivům
sekundární působení vzhledem k již existujícím nebo uvažovaným záměrům a opatřením,
resp. jejich známým vlivům
pozitivní/negativní

Tyto vlivy lze v obecné poloze orientačně definovat takto:




Kumulativní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu z různých zdrojů, přičemž při posuzování
jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.
Synergický vliv vzniká působením vlivů různého druhu na danou složku životního prostředí.
Sekundární vliv je vliv působící na danou složku životního prostředí nepřímo přes jinou (druhou)
složku životního prostředí.

Časový horizont působení:
Kp
Sd
Dt

krátkodobé, respektive přechodné
střednědobé (to je v horizontu zhruba do 5 let)
dlouhodobé, respektive trvalé (to je v horizontu nad 5 let)

Tyto vlivy jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky, který je označen RSČ (Rozsah, Spolupůsobení,
Časový horizont).
Při hodnocení vlivu specifických cílů a typových aktivit na životní prostředí a veřejné zdraví se
postupovalo tak, že vybraní členové týmu zpracovatele SEA provedli vlastní kompletní hodnocení
specifických cílů, zohledňující typové aktivity, která je naplňují. Úkolem každého experta bylo
samostatně a nezávisle ohodnotit (na základě detailního studia koncepce) cíle vzhledem k referenčním
cílům ochrany životního prostředí a výsledky svého hodnocení zaznamenat do matice (tabulky).
Pokud existovaly velké rozdíly mezi jednotlivými hodnotiteli, byly sjednoceny v diskusi nad výsledky. Je
však třeba zdůraznit, že cílem diskuse nebyla unifikace individuálních názorů expertů na danou
problematiku, ale rozbor daného problému a vyjasnění individuálních názorů. Výsledkem diskuse tak
mohla být korekce původního expertního hodnocení a do určité míry potlačení subjektivity hodnocení.
Na základě hodnocení jednotlivých členů týmu bylo pro každé pole matice zpracováno agregované
hodnocení jako aritmetický průměr hodnocení všech členů týmu. Výsledná hodnota pak byla
zaokrouhlena na celé číslo a vložena do příslušného pole odpovídající matice agregovaných (výsledných)
hodnocení.
Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí vychází jak z provedeného zkoumání, tak i z rozsáhlé
diskuse týmu posuzovatele k vlivům koncepce na naplňování referenčních cílů ochrany životního
prostředí.
V níž uvedené tabulce je uvedeno číselné hodnocení specifických cílů v rámci jednotlivých priorit, které
je v komentáři doplněno o slovní hodnocení. Ke konkrétnímu cíli jsou okomentovány vybrané typové
aktivity, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.
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Vyhodnocení koncepce – Operační program Jan Amos Komenský 2021-2027
6.1.1

Hodnocení hlavního cíle Programu

Hlavní uváděný cíl OP JAK:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené
a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných
příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.
Jedná se o obecně uvedený cíl, který je naplňován v rámci stanovených priorit, specifických cílů
a opatření. Cíl je přiměřený svému účelu. S ohledem na výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí
provedené v následující tabulce je možno konstatovat, že Cíl Programu je z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví plně akceptovatelný.
Doporučení zpracovatele: Bez doporučení úprav.

6.1.2

Hodnocení priorit a specifických cílů Programu

Hodnocení priorit a specifických cílů je s ohledem na typové aktivity uvedené v Programu provedeno
v následující tabulce.
Pokud se v rámci specifického cíle oblasti vyskytovaly takové typové aktivity, které by mohly
představovat potenciální negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, byly v souladu s principem
předběžné opatrnosti rovněž popsány a vyhodnoceny.
Typové aktivity, u kterých nebyly zjištěny žádné negativní vlivy, nejsou uváděny. Například v rámci SC 2.2
je v Programu uvedeno 52 příkladů typových aktivit, u kterých nebyly identifikovány žádné vlivy. Nebylo
by účelné uvádět 52 typových aktivit a u každé konstatovat, že aktivita nebude mít žádný vliv na životní
prostředí ani veřejné zdraví. V komentářích je souhrnně uvedeno zaměření takových aktivit.
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Vyhodnocení koncepce
Operační program Jan Amos Komenský
Tabulka 5

Priorita 1 Výzkum a vývoj - hodnocení
Priorita 1 Výzkum a vývoj

Specifický
cíl
Aktivity

Komentář

Specifický
cíl
Aktivity

Komentář

8.

9.

EVVO

7.

Zdraví a
bezpečnost

6.

Odpady

5.

Kulturní
památky

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Klima

Voda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

Rozsah/
spolupůsobení/ časový
horizont

SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/pokročilých technologií
U žádné z uváděných typových aktivit nelze předpokládat vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví. Zaměření typových aktivit je souhrnně uvedeno níže
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/v komentáři.
SC 1.1 je zaměřen na podporu rozvoje zázemí a kapacit výzkumného prostředí v ČR tak, aby byly vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu,
jehož výsledky budou reagovat na aktuální potřeby a trendy. Cíl a typové aktivity jsou zaměřeny na rozvoj lidského potenciálu v rámci vědy a výzkumu, rozvoj
infrastrukturního a administrativního zázemí, zapojení studentů a pracovníků do výzkumného prostředí, aplikace výsledků výzkumu do praxe a obdobné aktivity.
U specifického cíle ani u žádné z uvedených aktivit nebyly identifikovány hodnotitelné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: Bez návrhu.
SC 1.2 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/transformaci a podnikání
U žádné z uváděných typových aktivit nelze předpokládat vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví. Zaměření typových aktivit je souhrnně uvedeno níže
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/v komentáři.
SC 1.2 je zaměřen na podporu strategického řízení oblasti VaVaI na národní a regionální úrovni a jejich funkčního propojení. Podpora v rámci tohoto specifického cíle se
bude orientovat na posilování kapacit a kompetencí pro realizaci efektivního a koordinovaného řízení systému VaVaI na národní úrovni a jeho propojení s úrovní
regionální. Cíl a typové aktivity jsou zaměřeny např. na spolupráci subjektů v oblasti vědy a výzkumu, předávání zkušeností, podpora síťování aktérů v oblasti výzkumu,
podpora podnikavosti apod. U specifického cíle ani u žádné z uvedených aktivit nebyly identifikovány hodnotitelné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: Bez návrhu.
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Vyhodnocení koncepce
Operační program Jan Amos Komenský
Tabulka 6

Priorita 2 Vzdělávání
Priorita 2 Vzdělávání
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví a
bezpečnost

8.

Odpady

7.

Kulturní
památky

6.

Půda

5.

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Krajina

Aktivity

3.

Klima

Specifický
cíl

2.

Voda

1.

Rozsah/
spolupůsobení/ časový
horizont

SC 2.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné
infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online
vzdělávání a odbornou přípravu

0

0

0

0

-1

0

0

+1

+1

L/-/Dt

a) rekonstrukce a adaptace nevyhovujících vzdělávacích prostor (včetně vybavení)
pro potřeby studentů se sníženou pohyblivostí;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

b) zpřístupnění prostor (i ubytovacích) pro studenty se sníženou pohyblivostí
(typově bezbariérovost);

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

L/-/Dt

c) modernizace a dobudování výukových prostor a prostor podporujících aplikace
a zavádění nových výukových metod (i terénních výukových zařízení – např.
venkovní výukové prostory – a prostor pro kolaborativní učení – např.
makerspace)

0

0

0

0

-1

0

0

0

+1

L/-/Dt

d) pořízení studijních pomůcek a informačních zdrojů pro nové metody výuky

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

L/-/Dt
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Vyhodnocení koncepce
Operační program Jan Amos Komenský
Priorita 2 Vzdělávání

Komentář

8.

9.

EVVO

7.

Zdraví a
bezpečnost

6.

Odpady

5.

Kulturní
památky

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Klima

Voda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

Rozsah/
spolupůsobení/ časový
horizont

SC 2.1 směřuje k lepšímu vybavení pro vzdělávání, a to u vzdělávacích prostor, tak i jejich vybavenosti. Řešena je rovněž bezbariérovost a potřeby studentů se speciálními
potřebami.
Typová aktivita ad a): Nebyly identifikovány žádné hodnotitelné vlivy na životní prostředí.
Typová aktivita ad b): Zpřístupnění prostor (i ubytovacích) pro studenty se sníženou pohyblivostí bude mít pozitivní vliv na jejich bezpečnost.
Typová aktivita ad c): Dobudování výukových prostor může potenciálně představovat nároky na zábor zemědělské půdy. S ohledem na charakter objektů s výukovými
prostorami lze předpokládat pouze mírný negativní vliv.
Typová aktivita ad d): Pořízení studijních pomůcek a informačních zdrojů pro nové metody výuky může mít mírný pozitivní vliv na kvalitu výchovy a vzdělávání.
Významné negativní vlivy specifického cíle na životní prostředí a veřejné zdraví nebyly identifikovány. Spolupůsobení vlivů nebylo identifikováno.

Specifický
cíl

Aktivity

Komentář

Doporučení: Bez návrhu.
(Zdůvodnění: Potenciálně možné jsou zábory ZPF velmi malého rozsahu z důvodu nové výstavby. Ta se předpokládá v rámci stávajících areálů v rámci stávající zástavby.
Předcházení záborů půdního fondu řeší efektivně zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, proto nejsou žádná opatření navrhována.)
SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné
přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků
neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním
zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
U žádné z uváděných typových aktivit nelze předpokládat vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví. Zaměření typových aktivit je souhrnně uvedeno níže
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/v komentáři.
V rámci cíle budou podporována organizační a administrativní opatření v oblasti školství, poradenství, kompetence pedagogických pracovníků, digitální vzdělávání, rozvoj
celoživotního učení, podpůrné služby a další obdobné aktivity, které budou bez územního průmětu a vlivu na životní prostředí.
U specifického cíle ani u žádné z uvedených aktivit nebyly identifikovány hodnotitelné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: Bez návrhu.
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Vyhodnocení koncepce
Operační program Jan Amos Komenský
Priorita 2 Vzdělávání

Specifický
cíl

Aktivity

Komentář

Specifický
cíl
Aktivity

8.

9.

EVVO

7.

Zdraví a
bezpečnost

6.

Odpady

5.

Kulturní
památky

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Klima

Voda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

Rozsah/
spolupůsobení/ časový
horizont

SC 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání
a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě
znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož
i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro
všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
U žádné z uváděných typových aktivit nelze předpokládat vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví. Zaměření typových aktivit je souhrnně uvedeno níže
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/v komentáři.
Aktivity budou cílit na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen na ty s různými formami znevýhodnění, ale i na nadané. Podporované
aktivity povedou k odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání a zvýšení rovnosti a spravedlnosti ve všech typech škol. Zvyšována bude také odborná způsobilost
pedagogických i nepedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami.
Podporovaná opatření a aktivity budou bez územního průmětu a vlivu na životní prostředí. U specifického cíle ani u žádné z uvedených aktivit nebyly identifikovány
hodnotitelné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: Bez návrhu.
SC 2.4 Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako
jsou Romové
U žádné z typových aktivit uváděných v OP JAK nelze předpokládat vlivy na
životní prostředí. Lze očekávat mírný nepřímý pozitivní vliv na veřejné zdraví.
Zaměření typových aktivit je souhrnně uvedeno níže v komentáři.
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0

0

0

0

0

0

+1

0

-/-/-

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

-/-/-
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Vyhodnocení koncepce
Operační program Jan Amos Komenský
Priorita 2 Vzdělávání

Komentář

8.

9.

EVVO

7.

Zdraví a
bezpečnost

6.

Odpady

5.

Kulturní
památky

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Klima

Voda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

Rozsah/
spolupůsobení/ časový
horizont

Aktivity budou cílit na snižování nerovností ve vzdělávání a rozvoj potenciálu všech dětí, žáků a studentů z marginalizovaných skupin, jako jsou například Romové, nebo
děti, žáci a studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí, či ohrožení školním neúspěchem. Podporované aktivity povedou k odstraňování překážek v přístupu ke
vzdělávání a zaměří se na zajištění podmínek pro kvalitní inkluzivní vzdělávání dětí, žáků a studentů ve všech typech škol a na všech stupních školské vzdělávací soustavy.
Intenzivnější podpora bude věnována územím se sociálně vyloučenými lokalitami.
Podporovaná opatření a aktivity budou bez územního průmětu a vlivu na životní prostředí. Lze předpokládat mírné nepřímé pozitivní vlivy na zdraví obyvatel
(socioekonomický aspekt) z důvodu zlepšování přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, což přispěje ke zvyšování životní úrovně. Rovněž platí, že vzdělanější občané více pečují
o své zdraví.
Negativní vlivy specifického cíle na životní prostředí a veřejné zdraví nebyly identifikovány. Spolupůsobení vlivů nebylo identifikováno.

Specifický
cíl

Aktivity

Doporučení: Bez návrhu.
SC 2.5 Prosazovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování
dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na podnikatelské a digitální
dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející
z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat
profesní mobilitu
Zaměření typových aktivit je souhrnně uvedeno níže v komentáři. U žádné
z uváděných typových aktivit nelze předpokládat negativní vlivy na životní
prostředí. Všechny typové aktivity uvedené v Programu jsou zaměřeny na
podporu celoživotní vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je pozitivní z hlediska
veřejného zdraví, neboť udržuje lidi ve vyšším věku v dobré psychické a duševní
kondici, což je jednou z predispozic zdraví obyvatel.
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0

0

0

0

0

0

+1

0

L/-/Dt

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

L/-/Dt
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Vyhodnocení koncepce
Operační program Jan Amos Komenský
Priorita 2 Vzdělávání

Komentář

8.

9.

EVVO

7.

Zdraví a
bezpečnost

6.

Odpady

5.

Kulturní
památky

4.

Půda

3.

Biodiverzita a
ochrana přírody

2.

Klima

Voda

1.

Krajina

Referenční cíle životního prostředí

Rozsah/
spolupůsobení/ časový
horizont

Předmětem podpory bude rozvoj prostředí pro celoživotní učení (např. vznik nových kurzů a programů) a také přímá práce se specifickou cílovou skupinou (např. lidé
v důchodovém věku v případě univerzit třetího věku apod.). Koncept celoživotního učení bude naplňován zejména pomocí programů/kurzů/školení občanského vzdělávání
a univerzit třetího věku. Podporováno bude občanské vzdělávání, mediální gramotnost, dovednosti potřebné na měnícím se trhu práce, digitální vzdělávání a další.
Podporovaná opatření a aktivity budou bez územního průmětu a vlivu na životní prostředí. Lze předpokládat mírné pozitivní vlivy na zdraví obyvatel, neboť celoživotní
vzdělávání přispívá k udržení lepšího duševního a psychického zdraví a schopností u jeho účastníků.
Negativní vlivy specifického cíle na životní prostředí a veřejné zdraví nebyly identifikovány. Spolupůsobení vlivů nebylo identifikováno.
Doporučení: Bez návrhu.
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Vyhodnocení koncepce
Operační program Jan Amos Komenský
Tabulka 7

Priorita 3 Technická pomoc - ERDF
Priorita 3 Technická pomoc - ERDF
Referenční cíle životního prostředí

EVVO

9.

Zdraví a
bezpečnost

8.

Odpady

7.

Kulturní
památky

6.

Půda

5.

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Krajina

3.

Klima

2.

Voda

1.

Rozsah/
spolupůsobení/ časový
horizont

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

Specifický
cíl
SC 3.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Aktivity

Komentář

U žádné z uváděných typových aktivit nelze předpokládat vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví. Zaměření typových aktivit je souhrnně uvedeno níže
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/v komentáři.
Technická pomoc slouží jako komplexní i specifická horizontální podpora směřující k zajištění všech nezbytných procesů relevantních pro řádnou implementaci OP JAK po
celou dobu jeho realizace tak, aby bylo možné splnit jeho vytyčený cíl. Bude podporována administrativní kapacita Programu, řízení Programu, technické zajištění,
zpracování expertíz, zajištění prostor, informačních systémů a komunikační aktivity.
Jedná se o aktivity převážně administrativního, organizačního, komunikačního a technického charakteru bez vlivů na životní prostředí.
U specifického cíle ani u žádné z uvedených aktivit nebyly identifikovány hodnotitelné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: Bez návrhu.
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Vyhodnocení koncepce
Operační program Jan Amos Komenský
Tabulka 8

Priorita 4 Technická pomoc – ESF+
Priorita 4 Technická pomoc – ESF +
Referenční cíle životního prostředí

Aktivity

Komentář

EVVO

9.

Zdraví a
bezpečnost

8.

Odpady

7.

Kulturní
památky

6.

Půda

5.

Biodiverzita a
ochrana přírody

4.

Krajina

SC 4.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

3.

Klima

Specifický
cíl

2.

Voda

1.

Rozsah/
spolupůsobení/ časový
horizont

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-/-/-

U žádné z uváděných typových aktivit nelze předpokládat vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví. Zaměření typových aktivit je souhrnně uvedeno níže
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-/-/v komentáři.
Technická pomoc slouží jako komplexní i specifická horizontální podpora směřující k zajištění všech nezbytných procesů relevantních pro řádnou implementaci OP JAK po
celou dobu jeho realizace tak, aby bylo možné splnit jeho vytyčený cíl. Bude podporována administrativní kapacita Programu, řízení Programu, technické zajištění,
zpracování expertíz, zajištění prostor, informačních systémů a komunikační aktivity.
Jedná se o aktivity převážně administrativního, organizačního, komunikačního a technického charakteru bez vlivů na životní prostředí.
U specifického cíle ani u žádné z uvedených aktivit nebyly identifikovány hodnotitelné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Doporučení: Bez návrhu.
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6.2 Hodnocení koncepce jako celku
Při hodnocení vlivů Operačního programu Jan Amos Komenský na životní prostředí je potřeba vzít
v úvahu charakter tohoto Programu. Ten je zaměřen na oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje. Jedná se
tedy o oblasti, které s tematikou životního prostředí buď nesouvisejí vůbec nebo velmi okrajově nebo
nepřímo. Toto bylo potvrzeno i v rámci výše provedeného hodnocení jednotlivých priorit, specifických
cílů a v nich uváděných typových aktivit.
Operační program Jan Amos Komenský obsahuje tyto hlavní části:
1) Strategie programu
2) Priority – včetně uvedení specifických cílů, ukazatelů a dalších podrobností
3) Finanční plán
4) Další související informace
Klíčovou oblastí pro hodnocení byly priority, specifické cíle a typová opatření. Níže uvádíme komentář
i k dalším částem Programu.

1) Strategie Programu
Tato úvodní část uvádí hlavní problémy v oblasti vzdělávání, jako jsou přetrvávající nerovnosti ve
vzdělávání, nutnost modernizace metod, forem a obsahu vzdělávání, nedostatečná podpora
pedagogických pracovníků a škol, slabé strategické řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní
i regionální úrovni a přetrvávající nedostatečné kapacity pro špičkový výzkum s aplikačním potenciálem.
Uváděno je rovněž, jak OP JAK přispěje k řešení těchto problémů.
Dále tato část obsahuje odůvodnění výběru stanovených cílů.
Strategie Programu je zpracována v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na tento typ programů a se
zaměřením na relevantní témata. Problematika životního prostředí není v rámci této části řešena,
přičemž to dle zpracovatele hodnocení není nezbytné.
Doporučení zpracovatele: Bez doporučení úprav.

2) Priority
Priority reagují na hlavní závěry předchozích kapitol Programu. V rámci OP JAK jsou stanoveny dvě věcné
priority, které se zaměřují jednak na oblast Výzkumu a vývoje a jednak na Vzdělávání. Priorita 1 obsahuje
dva specifické cíle, Priorita 2 obsahuje čtyři specifické cíle. OP JAK obsahuje ještě dvě další priority, které
však řeší technickou pomoc a které slouží k implementaci Programu.
Z výše provedeného hodnocení vyplývá, že specifické cíle a v rámci nich uváděné typové aktivity nejsou
v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví a mezi specifickými cíli není
žádný, který by měl potenciálně významný negativní vliv na životní prostředí. Identifikován byl pouze
potenciální mírný vliv z hlediska záborů zemědělského půdního fondu pro eventuální výstavbu malého
rozsahu. K tomuto vlivu nejsou navržena žádná doporučení nebo zmírňující opatření, protože gestorem
ochrany ZPF jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu.
Rovněž byly zvažovány kumulativní, sekundární a synergické vlivy. Jelikož se specifické cíle Programu
věnují oblastem, které s oblastí životního prostředí a veřejného zdraví souvisí jen velmi okrajově, nebyly
zjištěny žádné kumulativní, synergické ani sekundární vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Doporučení zpracovatele: Bez doporučení úprav.
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3) Finanční plán
Finanční plán doplňuje věcnou část Programu a jeho nastavení neovlivňuje dopady Programu na životní
prostředí, jak jsou popsány v této a předchozích kapitolách.

4) Kapitola Další související informace
Uvedená kapitola je formálního charakteru a neovlivňuje dopady Programu na životní prostředí, jak jsou
popsány v této a předchozích kapitolách.

5) Celkové hodnocení
Z výše provedeného hodnocení vyplývá, že Operační program Jan Amos Komenský není v rozporu
s požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví a nebude mít žádný potenciálně
významný negativní vliv ani potenciální významný pozitivní vliv na životní prostředí. Vlivy OP JAK byly
vyhodnoceny jako převážně nulové a mírně pozitivní a pouze z malé části jako mírně negativní.
Potenciální mírné negativní vlivy budou řešitelné zákonnými požadavky.
Na základě výsledků provedeného hodnocení koncepce je Operační program Jan Amos Komenský
doporučen ke schválení.
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7

VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

V rámci hodnocení vlivů návrhu Operačního programu Jan Amos Komenský na životní prostředí,
provedených v předchozí kapitole, byly brány v úvahu také potenciální přeshraniční vlivy. Protože v
rámci hodnocení nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy koncepce na území ČR, lze
konstatovat, že lze vyloučit také potenciální významné negativní vlivy koncepce na životní prostředí
přesahující hranice ČR. Potenciální identifikované vlivy Programu jsou velmi nízké a budou výhradně na
území České republiky.
Na základě znalostí obsahu návrhu koncepce a provedeného hodnocení jeho potenciálních vlivů není
žádný důvod předpokládat významný negativní přeshraniční vliv koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví a provádět přeshraniční posouzení koncepce ve smyslu § 14a zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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8

VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO
POSUZOVÁNÍ
PROVEDENO,
VČETNĚ
PŘÍPADNÝCH
PROBLÉMŮ
PŘI SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ
8.1 Výběr zkoumaných variant

Operační program Jan Amos Komenský je předkládán v jedné variantě. Na základě hodnocení
provedených v rámci předchozích kapitol Vyhodnocení lze konstatovat, že nebyly zjištěny takové
negativní vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by zakládaly potřebu navrhnout
variantní řešení koncepce. Z uvedeného důvodu proto nebylo v rámci Vyhodnocení prováděno
porovnávání více aktivních variant. Bylo však provedeno porovnání s nulovou variantou, přičemž
varianta provedení OP JAK je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví preferována.

8.2 Popis provedení posouzení vlivů koncepce na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo zpracováno na základě § 10e až § 10f zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu jeho
přílohy č. 9. Obsah a rozsah Vyhodnocení dále vychází ze Závěru zjišťovacího řízení podle § 10d
citovaného zákona, vydaného Ministerstvem životního prostředí – odborem posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, dne 7. 6. 2021 (č. j.: MZP/2021/710/25262526).
Ze Závěru zjišťovacího řízení, který vycházel z obdržených stanovisek orgánů ochrany přírody, nevyplynul
požadavek na posouzení koncepce z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnocení Programu vychází z následujících zdrojů a metodických kroků:


Analýza stavu životního prostředí dotčeného území, včetně charakteristik hlavních trendů
vývoje,



Analýza relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů na národní, krajské
i místní úrovni,



Stanovení referenčního hodnotícího rámce (sady referenčních cílů ochrany životního prostředí
a veřejné zdraví) na základě vybraných koncepčních dokumentů (včetně dokumentů
doporučených ze strany orgánů veřejné správy),



Tabulkové a slovní hodnocení cílů priorit koncepce a souvisejících aktivit ve vztahu
k referenčním cílům ochrany životního prostředí.



Doporučení k vyloučení, minimalizaci, zmírnění nebo kompenzaci potenciálně negativních vlivů
a doporučení úprav koncepce na základě výše uvedených kroků (vzhledem k charakteru
koncepce nejsou navržena),



Návrh environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví,



Návrh environmentálních kritérií pro výběr projektů, jako pomůcku pro výběr projektů.

Hodnocení analýzy a vize bylo provedeno slovně. Hodnocení priorit, specifických cílů a aktivit proběhlo
prostřednictvím podrobného hodnocení těchto cílů a aktivit. To bylo provedeno v tabulce porovnáním
s vybranými referenčními cíli a následně slovně komentováno (viz kapitola 6.2. Hodnocení priorit
a specifických cílů a kapitola 6.3. Hodnocení koncepce jako celku).
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8.3 Problémy při shromažďování požadovaných údajů
Předkladatel Programu poskytli zpracovateli Vyhodnocení SEA pro jeho hodnocení dostatečné množství
relevantních údajů, týkajících se samotné koncepce.
K posouzení koncepce, respektive priorit, specifických cílů a aktivit uvedených v Programu, bylo
k dispozici dostatečné množství údajů. K dispozici byl návrh Programu a rovněž také relevantní
dokumenty, mapové podklady, s jejichž pomocí bylo hodnocení prováděno. Nenastaly tedy žádné
problémy při shromažďování údajů.
Většina cílů a aktivit je spíše obecného a organizačního charakteru a v současné podobě koncepčního
dokumentu nejsou známy detaily jednotlivých záměrů ani jejich konkrétní podoba. Tato skutečnost však
nebyla při hodnocení koncepce překážkou. Vzhledem k rozsahu a charakteru Programu je možno
konstatovat, že se při zpracování tohoto Vyhodnocení nevyskytly takové obtíže nebo nejistoty, které by
mohly negativně ovlivnit rozsah a obsah posouzení realizovaného v rámci Vyhodnocení nebo které by
znemožňovaly jeho zpracování.
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9

STANOVENÍ MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ (INDIKÁTORY) VLIVU KONCEPCE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje
v § 10h předkladatele koncepce, aby zajistil sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví. Pokud by předkladatel na základě tohoto sledování zjistil, že provádění
koncepce má nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen
zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů, informovat o tom příslušný úřad
a dotčené orgány a současně rozhodnout o změně koncepce. Stanovení indikátorů navazuje na určení
referenčních cílů životního prostředí a musí s nimi být v souladu, obdobně jako následně
environmentální kritéria pro výběr projektů.

9.1 Monitorování vlivů realizace koncepce na životní prostředí
Návrh systému monitorování vlivů Operačního programu Jan Amos Komenský vychází ze skutečnosti, že
obsah koncepce musí být natolik obecný, aby umožnil intervence dané rámcem priorit a specifických
cílů. Realizace aktivit prostřednictvím projektů či záměrů přitom může mít – dle jejich konkrétního
charakteru, kapacity a lokalizace – rozdílné dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.
V souvislosti s tím je třeba upozornit na to, že při monitorování realizace koncepce nebude možno zcela
rozlišit, zda a v jaké míře byl vývoj stavu životního prostředí a veřejného zdraví ovlivněn intervencemi
koncepce, nebo jinými procesy (například intervence v rámci dalších koncepčních dokumentů ČR, vlivy
programů ESIF 2021+ a komplementárních národních dotačních titulů, dynamika “přirozeného vývoje“
společnosti, globální vlivy, dopady aktuální ekonomické situace a podobně).

9.2 Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) životního prostředí
Pro sledování vlivů koncepce na životní prostředí na úrovni obecnosti, v jaké pracuje posuzovaná
koncepce, doporučuje zpracovatel SEA zařadit do obecného systému monitoringu realizace koncepce
níže uvedenou sadu environmentálních indikátorů. Klíčové je, že pro sledování vlivů realizace koncepce
na jednotlivé referenční cíle ochrany životního prostředí mohou být navrženy jen takové indikátory,
které budou měřitelné/hodnotitelné. Jejich sledování by pak mělo být prováděno v celém období
platnosti koncepce a vychází mimo jiné z výše uvedených požadavků ustanovení §10h, zákona číslo
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (povinnost
předkladatele koncepce).
Návrh mechanizmu monitorování koncepce předkladatelem je uveden v následujícím textu. Nicméně
vzhledem k charakteru koncepce je potřeba uvést, že dopady koncepce na ZP budou minimální. Proto je
také počet indikátorů nižší, než je obvykle navrhován a pokrývá pouze část referenčních cílů ŽP.

9.3 Návrh mechanizmu monitorování
Realizace koncepce, především vlivy realizovaných aktivit, záměrů/projektů na životní prostředí, bude
vyhodnocena 2x za období platnosti koncepce na základě podmínek a požadavků Stanoviska příslušného
úřadu k Vyhodnocení koncepce dle § 10 g) citovaného zákona a dále také na základě environmentálních
indikátorů (vybraných monitorovacích ukazatelů vlivu na životní prostředí).
Výsledky vyhodnocení budou zveřejňovány na webových stránkách předkladatele.
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9.4 Návrh environmentálních indikátorů
V následující tabulce jsou navrženy monitorovací ukazatele (indikátory) pro hodnocení vlivu Operačního
programu Jan Amos Komenský na životní prostředí. Monitoring bude prováděn na základě hodnocení
vlivů aktivit, podpořených z Programu. Návrh monitorovacích indikátorů vlivů koncepce na životní
prostředí vychází z provedeného vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, které bylo založeno
na hodnocení typových aktivit uvedených v Programu. Jako vhodné pro monitoring (vyhodnotitelné)
jsou navrženy indikátory pro půdu a EVVO.

Tabulka 9

Návrh environmentálních indikátorů
Indikátor

Jednotka

Oblast

Referenční cíl

Půda

Minimalizovat vliv na půdu
v důsledku výstavby

*Rozloha zemědělské půdy využité
v případě výstavby financované
z OP JAK

m

EVVO

Rozvoj kompetencí potřebných pro
environmentálně a klimaticky
odpovědné jednání

* Výzkumné a vzdělávací programy
financované z OP JAK zaměřené na
environmentální vzdělávání

počet
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10 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
A KOMPENZACI VÝZNAMNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ KONCEPCE
Z provedeného vyhodnocení priorit, specifických cílů a typových aktivit vyplývá, že nebyl identifikován
žádný významný negativní vliv OP JAK na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví
vyplývající z provedení koncepce.
S ohledem na zaměření Programu, který se týká oblastí výzkumu a vzdělávání, byla absolutní většina cílů
a priorit vyhodnocena jako neutrální z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Pouze u velmi
omezeného množství aktivit (konkrétně SC 2.1 modernizace a dobudování výukových prostor a prostor
podporujících aplikace a zavádění nových výukových metod) byly identifikovány potenciální mírné
negativní vlivy. Jedná se potenciální zábory zemědělského půdního fondu (ZPF). Pokud k záborům ZPF
dojde, lze důvodně předpokládat, že jejich rozsah bude velmi malý. Ochrana zemědělského půdního
fondu není v kompetenci předkladatele Programu a bude zajištěna orgány ochrany zemědělského
půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
Obdobné platí také o pozitivních vlivech, kterých je málo, a jsou pouze mírné. Byly identifikovány
například u SC 2.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury, kdy je nepřímo podporováno také
environmentální vzdělávání a předpokládá se také nepřímý mírný pozitivní vliv na zdraví obyvatel.
S ohledem na výše uvedené, a protože nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy provádění
koncepce na životní prostředí, nejsou navrhována žádná opatření pro předcházení, vyloučení, snížení
a kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí.
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11 STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTŮ
Hlavním kritériem pro výběr projektů k realizaci bude, kromě souladu s cíli priorit Operačního programu
JAK, také konkrétní aktuální potřeba v území a finanční a technické možnosti. Avšak při výběru a realizaci
konkrétního projektu v rámci jednotlivých cílů/aktivit musí být zohledněno environmentální hledisko.
Pro tuto potřebu vyhodnocení environmentálních dopadů předkládaných a vybíraných projektů jsou
navrženy indikátory/kritéria pro výběr projektů na základě stanovených referenčních cílů ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví.
Environmentální hodnocení projektů při jejich výběru je jednou z možností minimalizace negativních
vlivů koncepcí na životní prostředí. Na základě hodnocení projektů dle environmentálních kritérií by
měly být následně schváleny či doporučeny k realizaci pouze ty projekty, které nebudou mít významný
negativní vliv na životní prostředí. Současně by měly být v případě věcně stejných projektů doporučeny
k realizaci ty projekty, které budou hodnoceny jako příznivější z hlediska životního prostředí.
Kritéria environmentálního hodnocení projektů byla stanovena vzhledem k referenčním cílům ochrany
životního prostředí a identifikovaným vlivům koncepce na životní prostředí (viz výše). Environmentální
hodnocení projektů pak má odpovědět na otázku, jakým způsobem může předkládaný projekt ovlivnit
životní prostředí ve smyslu referenčních cílů ochrany životního prostředí. Hodnocení aktivit/projektu
z hlediska životního prostředí je navrhováno v podobě slovního hodnocení, to znamená konstatováním
pro jednotlivá environmentální kritéria.

11.1 Environmentální kritéria pro výběr projektů
V následující tabulce navrhl zpracovatel SEA environmentální kritéria pro výběr projektů realizovaných
v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jako vhodná environmentální kritéria pro výběr
projektů jsou navrženy indikátory pro půdu a EVVO, což reflektuje skutečnost, že pouze v případě tří
referenčních cílů ochrany životního prostředí byly indikovány potenciální mírné vlivy. Návrh
environmentálních kritérií pro výběr projektů tedy reflektuje výsledky provedeného vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí, které bylo založeno na hodnocení typových aktivit uvedených v
Programu. Návrh se zaměřuje na hodnotitelné charakteristiky. Tučně jsou označeny pozitivní odpovědi
při hodnocení.

Tabulka 10

Referenční cíle a environmentální kritéria pro výběr projektů

Referenční cíl

Otázky pro hodnocení a výběr projektů z hlediska
životního prostředí

Omezit zábory a degradaci půdy
(ZPF a PUPFL), zamezovat vodní
a větrné erozi půdy.

Je součástí projektu zábor zemědělského půdního
fondu nebo pozemků určených pro funkci lesa?

ano / ne

EVVO

Je předmětem výzkumu nebo vzdělávacího
programu rozvoj kompetencí potřebných pro
environmentálně a klimaticky odpovědné jednání?

ano /ne
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12 VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Vlivy Operačního programu Jan Amos Komenský byly hodnoceny současně s ostatními vlivy na životní
prostředí průběžně v rámci jednotlivých kapitol.
Základní charakteristiky zdravotního stavu obyvatel jsou popsány v rámci kapitoly 2 a hlavní problémy
jsou shrnuty v rámci kapitoly 4. Z hlediska lidského zdraví jsou nejdůležitějšími vlivy (mimo genetické
predispozice a životního stylu) vlivy životního prostředí, jako jsou kvalita ovzduší a hluk. V roce 2020 byly
statistiky týkající se zdraví ovlivněny epidemií COVID-19, z dlouhodobějšího hlediska jsou proto využita
data za roky před touto pandemií.
V kapitole 5 jsou řešeny cíle ochrany v oblasti veřejného zdraví, které se s ohledem na zaměření
koncepce promítly do příslušného referenčního cíle.
V kapitole 6 jsou, kromě vlivů na životní prostředí, hodnoceny i vlivy na veřejné zdraví, a to jednak
tabulkově ve vztahu k dotčenému referenčnímu cíli, tak případně i doprovodným komentářem (v potaz
byly brány také další cíle s přímým vztahem ke zdraví obyvatel). OP JAK se zabývá celou soustavou priorit
a cílů, z nichž některé mají potenciálně také mírný nepřímý pozitivní vliv na zdraví obyvatel.
V rámci hodnocení vlivů jednotlivých specifických cílů a typových aktivit nebyly identifikovány žádné
negativní vlivy na lidské zdraví. Naopak u některých aktivit lze předpokládat nepřímé mírně pozitivní
vlivy na determinanty veřejného zdraví.
Na základě všech výše uvedených poznatků vyplývajících z vyhodnocení je možno konstatovat,
že problematika ochrany veřejného zdraví byla ve Vyhodnocení Programu akcentována průběžně
v dostatečné podrobnosti a že realizace specifických cílů a aktivit uvedených v Programu nebude mít
negativní vlivy na veřejné zdraví a v dílčích ohledech nepřímo povede ke zlepšení podmínek pro ochranu
veřejného zdraví a zajištění bezpečnosti obyvatel.
Vzhledem k charakteru Programu, který nemá žádný potenciální negativní vliv na ty složky životního
prostředí, jejichž prostřednictvím by mohlo dojít k přímému či nepřímému vlivu na veřejné zdraví
a identifikovaný potenciální mírný vliv na půdu nemá na veřejné zdraví (vzhledem k odhadovanému
rozsahu) dopad, není použito standardní posouzení vlivů na determinanty veřejného zdraví.
Lze odhadovat, že se vzrůstem vzdělanosti, rozvojem vědy a výzkumu a podporou environmentální
výchovy budou narůstat i nepřímé mírně pozitivní vlivy na veřejné zdraví (viz vliv socioekonomických
faktorů), vzhledem k obecnosti Programu však nelze exaktně stanovit exaktní míru těchto pozitivních
vlivů na veřejné zdraví.
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13 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Předmětem Vyhodnocení je „Operační program Jan Amos Komenský“ (dále též Program JAK, koncepce
nebo Program). Hodnocení koncepce je strukturováno dle požadavků Přílohy 9 k zákonu č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, a jeho součástí není, vzhledem k vylučujícím stanoviskům orgánů
ochrany přírody, hodnocení vlivů na lokality evropsky významných chráněných území soustavy Natura
2000 dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V kapitole 1 Vyhodnocení je popsán obsah, výchozí principy a cíle koncepce a její vztah k jiným
koncepcím. Koncepce obsahuje vizi, priority, specifické cíle a aktivity, kterými bude naplňována.
V kapitole 2 Vyhodnocení je popsán současný stav životního prostředí v České republice. Jsou
identifikovány hlavní problémy životního prostředí, což je jedním ze zdrojů pro formulaci referenčních
cílů ochrany životního prostředí, s nimiž je koncepce při hodnocení konfrontována.
V kapitole 3 Vyhodnocení jsou naznačeny oblasti, které by mohly být prováděním koncepce zvláště
ovlivněny. Vzhledem k charakteru koncepce a jejímu minimálnímu vlivu na ŽP, je toto vymezení pouze
rámcové.
V kapitole 4 Vyhodnocení jsou shrnuty hlavní problémy životního prostředí a zdraví obyvatel, které
vyplynuly z analýzy v kapitole 2, a které mají vztah k uvedené koncepci. Týká se to zejména vody,
klimatu, přírody a krajiny, půdy a zemědělství, lesů, odpadů, ovzduší, ad. Vzhledem k charakteru
koncepce však toto vymezení nemá zásadní dopad na další posuzování.
V rámci kapitoly 5 jsou formulovány referenční cíle ochrany životního prostředí, které vycházejí jak
z analýzy životního prostředí v kapitolách 2 a 4 Vyhodnocení, tak z identifikace cílů relevantních
národních a krajských koncepcí. Tedy mimo jiné ze Státní politiky životního prostředí ČR a řady
strategických dokumentů v oblasti životního prostředí na úrovni EU i České republiky. Výše uvedeným
způsobem bylo stanoveno 9 referenčních cílů, které jsou v rámci dané kapitoly dále charakterizovány.
V kapitole 6, která je klíčovou kapitolou Vyhodnocení, je tabulkově hodnocen vliv všech cílů hlavních
priorit, specifických cílů a aktivit, generujících potenciálně negativní či pozitivní vliv na životní prostředí
a veřejné zdraví, a to jak pomocí číselného hodnocení vůči všem stanoveným referenčním cílům ochrany
životního prostředí (viz tabulka hodnocení v kapitole 6), tak i prostřednictvím slovního komentáře. Každý
specifický cíl a aktivita jsou v textové části kapitoly 6 stručně charakterizovány, je uvedeno hodnocení
jejich vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví pomocí textového hodnocení.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že cíle hlavních prioritních oblastí a aktivity Operačního programu
Jan Amos Komenský nejsou v rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví
a nejsou mezi nimi žádné, které by měly potenciálně významný negativní vliv na životní prostředí.
Potenciální mírný negativní vliv na půdu by mohly mít pouze projekty s nároky na případný zábor ZPF.
V případě hodnocených cílů budou konkrétní vlivy na životní prostředí záviset především na konkrétním
provedení, rozsahu a lokalizaci projektů, kterými budou naplňovány.
Většina cílů a aktivit však může mít především potenciálně pozitivní vliv na životní prostředí, například
v souvislosti se zaměřením podpory výzkumu a vzdělávání na programy, které mohou zprostředkovaně
působit na zlepšení stavu životního prostředí, především prostřednictvím environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty.
Kapitola 7 Vyhodnocení posuzuje možné přeshraniční vlivy koncepce na životní prostředí. Z hodnocení
vyplývá, že k významnému ovlivnění území okolních států nedojde.
Kapitola 8 Vyhodnocení obsahuje informaci o tom, že návrh koncepce byl předložen v jedné variantě. Je
popsán způsob hodnocení.
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V kapitole 9 Vyhodnocení jsou navrženy monitorovací ukazatele, které vycházejí z referenčních cílů
ochrany životního prostředí, které byly stanoveny v kapitole 5 Vyhodnocení. Indikátory budou sloužit
především ke sledování a rozboru vlivů provádění koncepce na životní prostředí. Způsob monitorování je
v kapitole navržen.
Kapitola 10 Vyhodnocení je věnována opatřením pro předcházení, eliminaci a kompenzaci vlivů
koncepce. Vzhledem k charakteru koncepce, která nemá žádné významné negativní vlivy na ŽP, nejsou
žádná doporučení navrhována.
V rámci kapitoly 11 Vyhodnocení jsou navržena environmentální kritéria pro výběr projektů. Hlavním
kritériem pro výběr projektů či aktivit je jejich vztah ke zlepšení stavu ŽP v rámci, daném referenčními cíli
ŽP. Při výběru a realizaci konkrétního záměru či projektu v rámci jednotlivých cílů prioritních oblastí
musí být zohledněno environmentální hledisko.
Kapitola 12 Vyhodnocení shrnuje vlivy koncepce na veřejné zdraví. Na základě všech výše uvedených
poznatků vyplývajících z vyhodnocení je zde konstatováno, že realizace opatření uvedených v koncepci
povede k celkovému zlepšení podmínek a ochraně veřejného zdraví. Současně nebyly zjištěny žádné
významné negativní vlivy na veřejné zdraví.
Kapitola 13 Vyhodnocení (tato kapitola) představuje netechnické shrnutí obsahu Vyhodnocení.
Kapitola 14 Vyhodnocení obsahuje vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci.
Kapitola 15 Vyhodnocení obsahuje závěry a doporučení včetně návrhu souhlasného stanoviska.
Vzhledem k charakteru koncepce nebyly podmínky a požadavky Stanoviska stanoveny.
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14 SOUHRNNÉ
VYPOŘÁDÁNÍ
POŽADAVKŮ
STANOVENÝCH
ZÁVĚREM
ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ A VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ.
Přehled vyjádření obdržených ke Koncepci
Zpracovateli Vyhodnocení byla prostřednictvím příslušného úřadu, Ministerstva životního prostředí,
Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, předána vyjádření obdržená
k Oznámení ve smyslu § 10c, odstavec 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všechna
předaná vyjádření jsou podle data jejich vydání přehledně uvedena v následující tabulce. V následujícím
vypořádání jsou pak vyjádření rozdělena na vyjádření obsahující připomínky a doporučení a vyjádření
neobsahující ani připomínky ani doporučení.
Tabulka 11

Přehled obdržených vyjádření

Odesilatel vyjádření

Kontaktní adresa
Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov
Dobrovského 3,
543 01 Vrchlabí
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Č. j.:

Ze dne

07702/SOPK/21

8. 4. 2021

KRNAP 04090/2021

4. 5. 2021

KUOK 49786/2021

13. 5. 2021

KUKHK–16335/ZP/2021

13. 5. 2021

1.

AOPK ČR

2.

Správa Krkonošského
národního parku

3.

Olomoucký kraj

4.

Krajský úřad
Královéhradeckého kraje

5.

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2

KULK 32075/2021

17. 5. 2021

6.

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2/2,
11000 Praha 1, Staré
Město

MHMP694808/2021

17. 5. 2021

7.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem

KUUK/066660/2021/ZPZ/Sik

19. 5.2021

8.

Ministerstvo zdravotnictví
České republiky

Palackého náměstí 375/4,
128 01 Praha 2

MZDR 20982/2021-2/OVZ

19. 5. 2021

9.

Krajský úřad Středočeského
kraje

Zborovská 11,
150 21 Praha 5

056023/2021/KUSK

20. 5. 2021

10.

Václav Žídek, člen rady
Libereckého kraje

-

-

24. 5. 2021

11.

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1,
118 11 Praha 1

MK 35874/2021 OPP

24. 5. 2021

12.

Lukáš Dubec, náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno

JMK 77307/2021

26. 5. 2021

13.

Krajský úřad Jihomoravského
kraje

Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno

JMK 77286/2021

26. 5. 2021

14.

Krajský úřad
Moravskoslezského kraje

28. října 117,
702 18 Ostrava

MSK 57657/2021

27. 5. 2021
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Kontaktní adresa

Č. j.:

Ze dne

Zborovská 11,
150 21 Praha 5

067499/2021/KUSK

27. 5. 2021

Na Břehu 267/1a, 190 00
Praha 9

ČIŽP/OTOIP/2021/1092

30. 5. 2021

Mariánské nám. 2/2,
11000 Praha 1, Staré
Město

MHMP 782980/2021

1. 6. 2021

Vršovická 1442/65; 100 10
Praha 10

MZP/2021/710/3023

*

Odesilatel vyjádření
15.

Středočeský kraj

16.

Česká inspekce životního
prostředí

17.

Hlavní město Praha

18.

Ministerstvo životního
prostředí, Odbor posuzování
vlivů na životní prostředí
a integrované prevence –
souhrn vyjádření odborů MŽP

Pozn.: * Datum není ve vyjádření uvedeno.

14.1 Vypořádání vyjádření obsahujících náměty, připomínky a doporučení
V následujícím přehledu jsou postupně uvedeny podstatné relevantní údaje z vyjádření, podaných
ke zveřejněnému Oznámení a jejich vypořádání zpracovatelem Vyhodnocení. Zbývající vyjádření
neobsahovala připomínky ani návrhy, a proto nejsou předmětem tohoto vypořádání.

Ad 11) Ministerstvo kultury, Ing. Michaela Exnarová, vedoucí oddělení regenerace kulturních památek
a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury
Uvádí:
Strategické cíle výše uvedeného operačního programu jsou stanoveny v obecné rovině, nicméně lze
očekávat budoucí požadavky na přírodní zdroje v podobě následujících postupů:
•

zábory půdy;

•

voda (jako z hlediska technologického tak i hygienických požadavků);

•

energetické zdroje (elektřina, pohonné hmoty);

•

surovinové zdroje (veškeré stavební materiály).

jež musí být v souladu se záměry ochrany kulturního dědictví.
Na dotčeném území navrhovaného programu, území České republiky, se vyskytuje řada kulturních
památek. Architektonické dědictví je rozděleno do několika skupin. První představují kulturní statky,
případně jejich soubory, které jsou vymezeny jako kulturní památka. Druhou skupinu tvoří plošně
chráněná území. Mezi plošně chráněná území patří národní kulturní památky, kulturní památky,
památkové zóny a rezervace. Řešená území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Památkově chráněná území krajinných památkových zón (KPZ), městských památkových zón (MPZ),
vesnických památkových rezervací (VPR) a vesnických památkových zón (VPZ), chráněných kulturních
památek a jejich prostředí, ochranných pásem (OP) národních kulturních památek (NKP) vedené v ÚSKP
ČR pod číslem rejstř. Jejich aktuální seznam je k dispozici na portálu Integrované památkové péče
Národního památkového ústavu na http://pamatkovykatalog.cz/ včetně mapových aplikací na
https://geoportal.npu.cz/web.
Aktuálně je v České republice vyhlášeno 26 krajinných památkových zón, z toho 6 je součástí památek
zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
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Jedná se o tyto krajinné památkové zóny: Jihočeský kraj (Novohradsko, Římovsko, Čimelicko, Rakovicko,
Orlicko, Libějovicko-Lomecko), Jihomoravský kraj (Bojiště bitvy u Slavkova, Lednicko- Valtický areál
(zapsaný na seznam Světového dědictví), Vranovsko, Bítovsko), Karlovarský kraj (Hornická kulturní
krajina Abertamy-Horní Blatná-Boží Dar (zapsaná na seznam Světového dědictví), Hornická kulturní
krajina Jáchymov (zapsaná na seznam Světového dědictví), Bečovsko, Valečsko, Kladská), Kraj Vysočina
(Náměšťsko), Královéhradecký kraj (Území bojiště u Hradce Králové), Liberecký kraj (Lembersko, Zahrádecko), Pardubický kraj (Slatiňansko-Slavicko, Kladrubské Polabí (zapsané na seznam Světového
dědictví), Plzeňský kraj (Chudenicko, Plasko), Středočeský kraj (Osovsko, Žehušicko), Ústecký kraj
(Hornická kulturní krajina Háj-Kovářská-Mědník (zapsaná na seznam Světového dědictví), Hornická
kulturní krajina Krupka (zapsaná na seznam Světového dědictví), Území bojiště u Přestanova, Chlumce
a Varvažova).
Mezi dalšími sledovanými územími jsou také památkové rezervace, kde se jedná o kombinaci sídla
a krajiny. Tato chráněná území pod názvem Západočeský lázeňský trojúhelník jsou na indikativním
seznamu Světového dědictví, konkrétně:
• Památková rezervace Mariánské Lázně a Valy s lázeňskou kulturní krajinou
• Památková rezervace Františkovy Lázně a Cheb s lázeňskou kulturní krajinou
• Památková rezervace Karlovy Vary s lázeňskou kulturní krajinou
Největší důraz a sledovanost klademe na území a areály 14 památek zapsaných na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO:
 Praha – historické centrum
 Český Krumlov – historické centrum
 Telč – historické centrum
 Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
 Kutná Hora – historické centrum, Chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie
v Sedlci
 Lednicko-valtický areál
 Kroměříž – zahrady a zámek
 Holašovice – vesnická rezervace
 Litomyšl – zámek a zámecký areál
 Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice
 Brno – vila Tugendhat
 Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (UNESCO, 2019)
 Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří
 Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem
Strategické cíle operačního programu „Operační program Jan Amos Komenský 2021- 2027“ musí být
uplatňovány v souladu s koncepcí ochrany hodnot kulturního dědictví ČR.
Ochrana kulturních hodnot na území ČR musí probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, která je realizována dle § 32 odst. 2 písm. f) a § 29 odst. 2
písm. b) a c). Přistoupením České republiky k mezinárodní Úmluvě o ochraně architektonického dědictví
Evropy a mezinárodní Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy, kde jsou stanoveny základní
podmínky památkové a archeologické péče, se stát zavázal, že na svém území bude chránit památky,
architektonické soubory a historická místa. Historické stavby jsou součástí zažitého obrazu našich měst
a vesnic, naší kulturní krajiny.
Vypořádání vyjádření:
Jedná se o konstatování, které je v rámci Vyhodnocení respektováno. Vybrané informace byly využity
v rámci popisu současného stavu životního prostředí, stanovení referenčních cílů a následně také v rámci
samotného hodnocení.

21-R-18
Červen 2021

79

Vyhodnocení koncepce Operační program Jan Amos Komenský
Ad 18) Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence – ze souhrnu vyjádření odborů MŽP
Za problematiku odpadů uplatňuje k oznámení koncepce následující připomínky:
1) Žádáme o opravu textu na str. 50, odstavec „Nakládání s odpady“, tak aby odpovídal aktuální
definici dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nakládáním s odpady dle § 11 tohoto zákona se
rozumí soustřeďování odpadu, shromažďování odpadu, skladování odpadu, sběr odpadu, úprava
odpadu, využití odpadu, odstranění odpadu, obchodování s odpadem nebo přeprava odpadu.
2) Na straně 50 doporučujeme upravit text následovně: za text „Cílem je razantnější snižování
podílu skládkování na celkové produkci komunálních odpadů a naproti tomu zvyšování jejich
materiálového a rovněž energetického využití, a to v souladu s principy oběhového hospodářství
a s potřebou naplnění evropských cílů oběhového hospodářství.“ doplnit „Dále je cílem důsledně
uplatňovat evropskou hierarchii nakládání s odpady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Předcházení vzniku odpadů.
Příprava k opětovnému použití.
Recyklace odpadů.
Jiné využití, například energetické.
Odstranění odpadů, např. skládkování.
V maximální možné míře využívat odpad jako surovinový vstup.“

Vypořádání vyjádření:
Toto opatření se týká textu Oznámení, v textu vyhodnocení bylo plně respektováno.

VYJÁDŘENÍ NEOBSAHUJÍCÍ ANI PŘIPOMÍNKY ANI DOPORUČENÍ
Níže uvedená vyjádření neobsahovala žádné námitky k návrhu Operačního programu Jan Amos
Komenský ani k Oznámení dotčené koncepce ve smyslu § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, případně obsahovala souhlasná vyjádření.
Vyjádření jsou očíslována stejně jako ve výše uvedené tabulce.
Ad 1) AOPK ČR
Ad 2) Správa Krkonošského národního parku
Ad 3) Olomoucký kraj
Ad 4) Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ad 5) Krajský úřad Libereckého kraje
Ad 6) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Ad 7) Krajský úřad Ústeckého kraje
Ad 8) Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ad 9) Krajský úřad Středočeského kraje
Ad 10) Václav Žídek, člen rady Libereckého kraje
Ad 12) Lukáš Dubec, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Ad 13) Krajský úřad Jihomoravského kraje
Ad 14) Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ad 15) Středočeský kraj
Ad 16) Česká inspekce životního prostředí
Ad 17) Hlavní město Praha
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14.2 Vypořádání požadavků vyplývajících ze zjišťovacího řízení
Níže je uveden soupis požadavků ze zjišťovacího řízení a stručné vyhodnocení jejich naplnění.
1. Vyhodnotit, zda je koncepce včetně v ní navržených cílů a opatření v souladu se schválenými koncepčními
dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny na národní úrovni, především se Státním programem ochrany
přírody a krajiny ČR 2020 – 2025, Státní politikou životního prostředí ČR na období 2021 – 2030 s výhledem do
roku 2050, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 a republikovými prioritami v oblasti
ochrany přírody a krajiny stanovenými Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací 1, 2, 3
a 5 (úplné znění závazné od 11. 9. 2020).
Akceptováno. Vyhodnocení souladu předloženého návrhu koncepce s uvedenými koncepcemi v oblasti ochrany
přírody a krajiny na národní, regionální a místní úrovni bylo provedeno v kapitole 5 Vyhodnocení. OP JAK je se
schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny v souladu.
2. 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 migrační prostupnost krajiny a klíčové druhy
a navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci případných negativních vlivů.
Akceptováno. Součástí Vyhodnocení koncepce je posouzení jejích potenciálních vlivů na obecnou ochranu
přírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, krajinný ráz či fragmentaci
krajiny a další v kapitole 6 Vyhodnocení (referenční cíle ochrany životního prostředí č. 3 a 4).
3. Vyhodnotit vliv koncepce na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), resp. zda realizací koncepce nemůže
dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany soustavy ZCHÚ, a navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení
či kompenzaci případných negativních vlivů na soustavu ZCHÚ.
Akceptováno. V rámci Vyhodnocení koncepce nebyly identifikovány negativní vlivy na ZCHÚ. Byly vyhodnoceny
potenciální mírné negativní vlivy na ZPF.
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.
Akceptováno. Součástí Vyhodnocení koncepce je posouzení jejích potenciálních vlivů na povrchové a podzemní
vody, vodní režim v krajině, citlivé a zranitelné oblasti, CHOPAV a ochranná pásma vodních zdrojů v kapitole 6
Vyhodnocení (referenční cíl ochrany životního prostředí č. 1 – Voda. V rámci Vyhodnocení koncepce nebyly
identifikovány negativní vlivy na uvedené jevy.
5. Vyhodnotit vliv koncepce na pozemky určené k plnění funkcí lesa a na 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.
Akceptováno. V rámci Vyhodnocení koncepce bylo provedeno také posouzení možných vlivů na půdní fond – viz
také referenční cíl č. 5. V rámci Vyhodnocení koncepce nebyly identifikovány významné negativní vlivy na
uvedené jevy.
6. 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 pozemky a objekty kulturních památek a jejich
prostředí, ochranná pásma, území s plošnou ochranou a území s archeologickými nálezy, tedy na ochranu
kulturních hodnot, které jsou součástí krajinného rázu a životního prostředí.
Akceptováno. Součástí Vyhodnocení koncepce je posouzení jejích potenciálních vlivů na památkovou hodnotu
území, v kapitole 6 Vyhodnocení (referenční cíl ochrany životního prostředí č. 6 – Kulturní památky). V rámci
Vyhodnocení koncepce nebyly identifikovány negativní vlivy na tyto jevy.
7. Vyhodnocení SEA zaměřit především na specifické cíle SC 1.1 a SC 2.1 a v nich navrhovaná opatření a aktivity,
které je nutné vyhodnotit z hlediska jejich potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Akceptováno. Vyhodnocení bylo zaměřeno především na tyto specifické cíle a v nich uváděné typové aktivity.
8. Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně zohlednit ochranu přírody a krajiny včetně kulturního
dědictví a ochranu veřejného zdraví.
Akceptováno. Kritéria byla stanovena také s ohledem na výše uvedený požadavek.
9. V případě, že by v návrhu koncepce byly uvedeny konkrétní záměry, požadujeme vyhodnotit jejich dopad na
životní prostředí a veřejné zdraví, včetně synergických a kumulativních vlivů. Tam, kde budou zjištěny potenciální
negativní kumulativní nebo synergické vlivy, je nutné navrhnout kompenzační opatření a případný monitoring
těchto potenciálních vlivů.
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Konkrétní investiční záměry v návrhu koncepce uvedeny nejsou. Nebyly identifikovány žádné kumulativní ani
synergické vlivy.
10. Požadavky stanovené v závěru zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo ve stanovené
lhůtě 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.
Akceptováno. Viz tato kap. 14.
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15 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů Operačního programu Jan Amos Komenský na životní
prostředí a veřejné zdraví lze konstatovat, že nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy této
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení. To se týká jak
celkového vyhodnocení koncepce, tak i vyhodnocení jednotlivých priorit, specifických cílů a aktivit. Byly
identifikovány pouze potenciálně mírně negativní vlivy v případě záboru půdy.
Na základě všech výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že předložená koncepce „Operační
program Jan Amos Komenský“
nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Vzhledem k vylučujícím stanoviskům orgánů ochrany přírody nebylo provedeno hodnocení podle § 45i
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tedy zpracováno posouzení vlivu koncepce
na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a to v rozsahu dle
Vyhlášky 142/2018 o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.
Na základě všech informací výše uvedených doporučujeme vydat následující stanovisko:
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
IČ: 00022985

V Praze, dne: ………. 2021
Č.j.:

…………….

STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE
Operační program Jan Amos Komenský (2021 – 2027)
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatel koncepce:

Česká republika – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Zpracovatel koncepce:

Česká republika – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Zpracovatel vyhodnocení:

Ing. Bohumil Sulek, CSc. (odpovědný řešitel)
Na Pláni 2863/9
150 00 Praha 5 - Smíchov
telefon: 602 353 194
e-mail: bob.sulek@seznam.cz
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Ing. Bohumil Sulek, CSc. je držitelem držitel osvědčení odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve smyslu § 19
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; číslo osvědčení:
11038/1710/OHRV/93. Platnost osvědčení odborné způsobilosti
prodloužena do 31. 12. 2021 Rozhodnutím o prodloužení autorizace ke
zpracování dokumentace a posudku č. j.: 37981/ENV/16 vydaným MŽP
dne 28. 6. 2016

Řešitelský tým (v abecedním pořadí):
Blahová Martina
Mgr. Zdenek Frélich - Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (číslo osvědčení 101346/ENV/09), které bylo
prodlouženo dne 21. 10. 2014, č. j. 73460/ENV/14. Platnost osvědčení
odborné způsobilosti do 11. 12. 2024 (č.j.: MZP/2019/630/2565).
Mgr. Karkoszková Zuzana
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Vojkovská Renata

Průběh posuzování:
Oznámení koncepce ve smyslu § 10c) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo
příslušnému úřadu, Ministerstvu životního prostředí – Odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, předloženo předkladatelem koncepce. Oznámení bylo v souladu s požadavkem
odstavce 2, § 10c) citovaného zákona příslušným úřadem zasláno dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům. Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 12. 5. 2021.
Na základě vyjádření, doručených k Oznámení, byl příslušným úřadem vydán 7. 6. 2021 Závěr
zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu základních
zákonných požadavků, daných § 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec, se zaměřením
na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona byl tento dokument zveřejněn.
Příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí – Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, obdržel vyjádření celkem od 18 subjektů, z nichž 16 vyjádření bylo bez
připomínek. Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení (vyhodnocení) byla využita jako podklad
pro vydání závěru zjišťovacího řízení.
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo Ministerstvo životního
prostředí – Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, podle kritérií uvedených
v příloze č. 8 k zákonu 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“) zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:
„Operační program Jan Amos Komenský“ je koncepcí naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto bude předmětem procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení také stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení nejen v rozsahu základních
zákonných požadavků, daných §§ 2 a 10b) a přílohou č. 9 zákona, ale také nad tento rámec,
se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení. V souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.
byl tento dokument zveřejněn.
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Dne ............ 2020 byl příslušnému úřadu předložen návrh koncepce „Operační program Jan Amos
Komenský“ (dále také koncepce), včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví, ve smyslu § 10f) citovaného zákona. Poznámka: V průběhu posuzování bylo v názvu Programu
vypuštěno adjektivum „operační“.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení SEA byl dne ............ 2021 zveřejněn podle § 16 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání Operačního programu Jan Amos Komenský,
včetně vyhodnocení SEA se konalo dne ............ 2021 v ………………….. . Zápis z veřejného projednání
obdrželo Ministerstvo životního prostředí – Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence dne ............ 2021. (Alternativně: Od veřejného projednání Víceletého národního strategického
plánu pro akvakulturu pro léta 2021 – 2030 bylo na základě vyjádření došlých v rámci zjišťovacího řízené
upuštěno).

Způsob posuzování
Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí,
v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která stanoví náležitosti
vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a dle požadavků na jeho
obsah a rozsah uvedených v závěru zjišťovacího řízení vydaného podle § 10d zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví, vytvořených na základě platných strategických dokumentů na regionální a národní
úrovni, a to především porovnáváním možného vlivu cílů a opatření koncepce se stanovenými
referenčními cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a dále s možnými vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí. Hodnocen byl rovněž rozsah vlivů, spolupůsobení a časový horizont působení.
Základním metodickým východiskem pro zpracování vyhodnocení SEA bylo:

Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí (Věstník
MŽP č. 1/2019),
Hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vycházelo z:

Analýzy stavu životního prostředí dotčeného území (včetně charakteristik hlavních trendů
vývoje).

Analýzy relevantních strategických koncepčních rozvojových dokumentů na národní
a mezinárodní úrovni.

Stanovení referenčního hodnotícího rámce (sady referenčních cílů ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví) na základě vybraných koncepčních dokumentů

Tabulkového a slovního hodnocení cílů koncepce ve vztahu k referenčním cílům ochrany
životního prostředí včetně hodnocení rozsahu vlivů, jejich spolupůsobení a časového rozsahu ad.

Doporučení k vyloučení, minimalizaci, zmírnění nebo kompenzaci potenciálně negativních vlivů
a návrhů úprav textu koncepce na základě výše uvedených kroků (vzhledem k charakteru
koncepce nebylo navrženo).

Návrhu environmentálních indikátorů pro sledování vlivů realizace koncepce na ŽP a veřejné
zdraví

Návrhu environmentálních kritérií pro výběr projektů, jako případný návod pro výběr projektů
Hodnocení strategie bylo provedeno slovně. Hodnocení cílů a aktivit bylo provedeno tabulárně
porovnáním s vybranými 9 referenčními cíli a následným slovním komentářem. Pro identifikaci vlivů,
resp. potenciálních rizik negativních dopadů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví byly využity
hodnotící tabulky. Při hodnocení strategických a specifických cílů bylo posouzeno očekávané ovlivnění
jednotlivých složek životního prostředí a veřejné zdraví, přičemž byla použita stupnice zahrnující
hodnoty od -2, -1, 0, +1 do +2.
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Rozlišovány tedy mohly být vlivy potenciálně pozitivní (+) a negativní (-) a jejich významnost byla
kvantifikována číselně hodnotami 1 a 2. Hodnota „0“ indikuje žádné či zanedbatelné vlivy (vzhledem
k charakteru koncepce se jednalo pouze o ojedinělé mírně pozitivní a v jednom případě mírně negativní
vlivy). Vlivy byly rovněž rozlišovány z hlediska rozsahu (bodový, lokální a regionální) a doby působení
(krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé). Rovněž byly zvažovány kumulativní, sekundární a synergické
vlivy. Protože jsou aktivity v koncepci uvedeny v širším rozsahu a současně velmi obecně (bez uvedení
konkrétních záměrů, lokalizace, rozsahu, účelu a podobně), nebyly zjištěny žádné objektivně
vyhodnotitelné (významné) kumulativní vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví s vlivy jiných
záměrů.

Stručný popis koncepce:
Operační program Jan Amos Komenský (dále také OP JAK, Program nebo koncepce) obsahuje tyto hlavní
části:
Strategie Programu - uvádí hlavní problémy v oblasti vzdělávání, jako jsou:


přetrvávající nerovnosti ve vzdělávání,



nutnost modernizace metod, forem a obsahu vzdělávání,



nedostatečná podpora pedagogických pracovníků a škol,



slabé strategické řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni



přetrvávající nedostatečné kapacity pro špičkový výzkum s aplikačním potenciálem

Dále obsahuje odůvodnění výběru stanovených cílů.

Priority – včetně uvedení specifických cílů, ukazatelů a dalších podrobností
Finanční plán
Další související informace, jako jsou:


Základní podmínky



Programové orgány



Partnerství



Komunikace a viditelnost



Využití jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování
nesouvisejícího s náklady

Cíle koncepce
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti
založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech, dále rozvíjející potenciál každého
jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek
jejich obyvatel.
Operační program JAK vychází z dokumentů, definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu
a vývoje a navazuje na předchozí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“).
Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy, jsou základem pro Operační
program Jan Amos Komenský, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí
a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.
Vzdělávání je považováno za jednu z klíčových hodnot a předpokladů pozitivního společenského
a ekonomického rozvoje. Původní role formálního vzdělávání se s příchodem výzev 4. průmyslové
revoluce výrazně mění a vyžaduje intenzivnější spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Obecným cílem je
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vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který
poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě.
Modernizace cílů a obsahu vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací
soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání), jsou spolu se zajištěním
spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížením nerovností a rizika vyloučení ohrožených
skupin ze vzdělávání, nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitního života a dlouhodobé
uplatnitelnosti jednotlivce ve společnosti a na trhu práce.
Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi,
který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen
svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti. Neopominutelnou součástí jeho vzdělání,
a to ať už ve vzdělávání počátečním, tak i ve vzdělávání dalším, musí být v tomto ohledu i vzdělávání
občanské.
Struktura Operačního programu Jan Amos Komenský sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je
zaměřena na podporu oblasti výzkumu a vývoje (VaV), a to na rozvoj infrastrukturní základny, a dále na
rozvoj strategického řízení výzkumných organizací, rozvoj lidských zdrojů a budování a posilování
spolupráce s aplikační sférou a zahraničními partnery. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní
vzdělávání – od předškolního vzdělávání až po postgraduální vzdělávání. Cíle byly zvoleny s ohledem na
zvýšení efektivnosti a nové příležitostí v oblasti českého vzdělávacího systému a systému VaV.
Níže je uvedena tabulka s přehledem jednotlivých priorit a specifických cílů.
Tabulka 12
Č.

Struktura priorit a specifických cílů

Priority

1

Priorita 1
Výzkum a
vývoj

2

Priorita 2
Vzdělávání

Specifické cíle
SC 1.1
Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
SC 1.2 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání
SC 2.1
Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo
jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
SC 2.2
Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich
relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního
učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských
a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy
a učňovské přípravy
SC 2.312
Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě
a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od
předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání
a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně
usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním
postižením

12 Na základě postupu vyjednávání byl daný specifický cíl rozdělen na dva, bude zachován obecný cíl na kvalitu
a inkluzivní vzdělávání, z kterého budou vyčleněny aktivity směřující do oblasti sociálního začleňování, které budu
zařazeny pod nově vytvořený specifický cíl.
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SC 2.4
Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

3

4

Priorita 3
Technická
pomoc – ERDF
Priorita 4
Technická
pomoc – ESF+

SC 2.5
Prosazovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností
a rekvalifikace pro všechny s ohledem na podnikatelské a digitální dovednosti, lépe
předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce,
usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu
SC 3.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

SC 4.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

U jednotlivých specifických cílů jsou dále podrobněji uvedeny příklady typových podporovaných aktivit.
Ty zde v rámci Vyhodnocení nejsou z důvodu rozsahu všechny uváděny, jsou však jednoznačně zřejmé ze
znění samotné koncepce.
Stručný popis vyhodnocení:
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo provedeno v souladu s požadavky zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zpracováno
v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení.
Pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,
vytvořených na základě platných strategických dokumentů na mezinárodní, národní, krajské úrovni
a místní, a to především porovnáváním možného vlivu cílů a opatření koncepce se stanovenými
referenčními cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a dále s možnými vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí. Hodnocen byl rovněž rozsah vlivu, spolupůsobení a časový horizont působení.
Závěry vyhodnocení:
Na základě návrhu koncepce, oznámení koncepce, závěru zjišťovacího řízení, vyhodnocení koncepce
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
a doručených vyjádření

vydává
Ministerstvo životního prostředí – Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
jako příslušný úřad podle § 22 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,

souhlasné stanovisko
k návrhu koncepce

Operační program Jan Amos Komenský (2021 – 2027)
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se
proti němu odvolat.
Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
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Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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