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Rozdělovník 
 
 
 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů  

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 

Identifikační údaje: 

Název: „Operační program Spravedlivá transformace 2021 – 2027“ 

Charakter koncepce: 

Operační program Spravedlivá transformace 2021 – 2027 (dále také „OPST“ nebo „koncepce“) 
je zcela novým operačním programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí 
v nejvíce zasažených regionech, kterými jsou v České republice Moravskoslezský, Karlovarský 
a Ústecký kraj. Za tímto účelem návrh OPST stanovuje cíle a priority pro efektivní využívání 
finančních zdrojů z Fondu pro spravedlivou transformaci zřízeného Evropskou unií. Cílem je 
usnadnit firmám i obyvatelům dotčených regionů změny v hospodářské struktuře, zajistit 
dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, pomoci ke vzniku 
nových firem a podpořit nová řešení na základě výzkumu a vývoje. OPST bude rovněž přispívat 
k revitalizaci krajiny spojené se zelenou tranzicí a k obnově krajiny, jež byla zasažena těžbou 
uhlí. Mezi prioritní témata OPST proto patří ekonomická diverzifikace a přeměna, rekvalifikace 
a zvyšování kvalifikace, pomoc při hledání zaměstnání a sociální začlenění uchazečů 
o zaměstnání, podpora změny klimatu a udržitelnosti životního prostředí, lokální a SMART 
mobilita a činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění. Návrh OPST vychází z Plánu 
spravedlivé územní transformace, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a který tvoří 
povinnou přílohu návrhu OPST. 
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Návrh koncepce je rozčleněn do tří priorit podle tří výše jmenovaných krajů, do kterých bude 
podpora z OPST směřována. V rámci každé priority budou sledovány tyto hlavní cíle: 

1. Podnikání; 
2. Výzkum, vývoj, inovace; 
3. Nová energie; 
4. Digitální inovace; 
5. Obnova území; 
6. Oběhové hospodářství; 
7. Lidé a dovednosti. 

V návaznosti na hlavní cíle jsou pro jednotlivé kraje navrženy programy, pro které jsou 
formulovány specifické cíle. Pro jednotlivé specifické cíle jsou navrženy tzv. oblasti intervence 
(tj. aktivity, které budou podporovány z OPST), respektive konkrétní strategické projekty. 

Návrh koncepce je zpracován v jedné variantě. Bude projednán a schválen vládou ČR a následně 
předložen ke schválení Evropské komisi. 

Umístění: Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj 

Předkladatel:  Ministerstvo životního prostředí 

Průběh zjišťovacího řízení 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 20. 12. 2021 zveřejněním informace o oznámení koncepce 
a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet (dále též „informace“), na úřední desce posledního 
dotčeného kraje, resp. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Krajského úřadu Ústeckého 
kraje (dále jen „zahájení zjišťovacího řízení“). Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním 
systému SEA (https://www.mzp.cz/SEA) pod kódem koncepce MZP296K, a zaslána dotčeným 
územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o oznámení 
koncepce byla zaslána také dotčeným orgánům. 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence, oddělení SEA (dále také „MŽP“), obdrželo ve lhůtě 20 dní ode dne zahájení zjišťovacího 
řízení (dále jen „zákonná lhůta“) vyjádření celkem od 16 subjektů, přičemž 4 vyjádření 
obsahovala připomínky k obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví (dále také „vyhodnocení SEA“) či k připravovanému návrhu koncepce 
a 12 vyjádření bylo bez připomínek. Po zákonné lhůtě MŽP neobdrželo žádná vyjádření. 
Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu vyhodnocení SEA byla využita jako podklad pro vydání 
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tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených vyjádření budou předány předkladateli 
koncepce k vypořádání. 
 
Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo MŽP s přihlédnutím 
ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 10d citovaného zákona s následujícím 
závěrem: 

 „Návrh Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027“ je koncepcí 
naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

Předmětná koncepce navrhuje intervence, jejichž účelem je vytvořit podmínky pro naplňování 
cílů OPST v cílových regionech, nikoliv rozhodovat o realizaci konkrétních investic. Součástí 
návrhu koncepce je i seznam strategických projektů. I těmito se však návrh OPST bude zabývat 
pouze v obecné rovině bez podrobnější specifikace a konkrétní lokalizace. Nicméně i přesto 
mohou být s naplňováním koncepce, především z pohledu ochrany evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí (dále jen „EVL“ a „PO“) a dalších hodnotných částí krajiny, spojena určitá rizika 
související s navrhovanými investicemi do regenerace brownfieldů a starých ekologických zátěží, 
do výstavby pro účely nového podnikání, posílení výzkumné a inovační kapacity krajů a podpory 
tzv. zeleného průmyslu, výstavby infrastruktury pro využití obnovitelných zdrojů energie (včetně 
těžby a využití lithia v Ústeckém kraji) apod. či s celkovým nevhodným nastavením parametrů 
podpory a způsobu jejího administrování tak, že by mohlo dojít k plošné aplikaci nežádoucích 
postupů v krajině. Návrhem OPST podporované projekty v závislosti na jejich umístění 
a technickém provedení mohou znamenat významný zásah do přírodního prostředí a krajinného 
rázu, dopad na stav povrchových i podzemních vod, zábor zemědělské i lesní půdy či střety 
se zájmy ochrany ovzduší (např. v souvislosti s novou výstavbou, podporou využívání 
obnovitelných zdrojů energie včetně biomasy, zaměření na těžbu lithia a výrobu lithiových 
baterií atd.). Mezi strategické projekty, které s sebou mohou nést potenciální negativní vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví, lze zařadit Karlovarské inovační centrum zahrnující 
výstavbu víceúčelového komplexu budov vědeckotechnického parku a informačně vzdělávacího 
střediska a Centrum lázeňského výzkumu v Karlovarském kraji, Green Energy Technologies 
Centre of UJEP (tzn. zbudování komplexního energeticky zaměřeného pracoviště Fakulty 
strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně), Transformační centrum a továrnu Gigafactory 
na výrobu lithiových baterií v Ústeckém kraji či POHO park, tj. revitalizace areálu bývalého dolu 
Gabriela na nové centrum pohornické krajiny v Moravskoslezském kraji (v těchto případech 
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především vlivy spojené s novou výstavbou na půdu, ovzduší či hlukovou situaci), případně 
projekt EDEN Karviná, který kromě výstavby univerzitního ekokampusu obnáší i vybudování 
velkokapacitních skleníků, jež mohou způsobit negativní vliv na zdraví obyvatel spojený 
se světelným smogem. Dalším rizikovým strategickým projektem může být Těžba lithia 
na Cínovci, u kterého lze předpokládat ovlivnění všech sledovaných složek životního prostředí 
kromě kulturních památek.  

Jak již bylo uvedeno výše, u podporovaných opatření nejsou známy konkrétní územní průměty, 
nicméně lze předpokládat budoucí požadavky na přírodní zdroje souvisejících s jejich realizací, 
mimo jiné v podobě následujících vstupů: 

• zábory půdy, a to jak zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), tak pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“); 

• surovinové zdroje (lithium, cín a wolfram, jež jsou předmětem těžby na Cínovci, a veškeré 
stavební materiály); 

• voda (zejména z technologického hlediska). 

Z tohoto hlediska může koncepce trvale či nevratně ovlivnit životní prostředí v dotčeném území. 

Návrh OPST může mít však i významný pozitivní potenciál k ovlivnění přírody a krajiny, 
biodiverzity, kvality vody a ovzduší, veřejného zdraví a kulturních památek či z hlediska adaptací 
na změnu klimatu anebo odpadového hospodářství, a to zejména proto, že mnohé specifické cíle 
i některé strategické projekty jsou přímo zaměřeny na revitalizaci brownfieldů a oblastí 
zasažených těžbou hnědého uhlí, odstranění starých ekologických zátěží, regeneraci krajiny, 
úspory energie, vytvoření zelených a udržitelných měst a obcí, efektivnější využívání zdrojů, 
přechod k oběhovému hospodářství, podporu a využití kulturní a historické hodnoty 
průmyslového dědictví atd. 

S ohledem na účel a charakter návrhu koncepce lze očekávat vazby s řadou národních 
dokumentů, jako je Dohoda o partnerství pro období 2021 – 2027, Národní výzkumná a inovační 
strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2014 – 2020, Inovační strategie České 
republiky 2019 – 2030, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, Národní akční plán čisté 
mobility, Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, Koncepce řešení ekologických škod 
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 
(4. aktualizace 2020), Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050 atd. 
Rovněž lze očekávat souvislost s regionálními koncepcemi Karlovarského, Moravskoslezského 
a Ústeckého kraje, jako jsou jejich regionální inovační strategie, programy či strategie rozvoje 
kraje, zásady územního rozvoje, územní energetické koncepce, plány odpadového hospodářství, 
dále např. Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje, Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021, Koncepce ochrany přírody a krajiny 
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Karlovarského kraje na období 2016 – 2025, Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie 
Karlovarského kraje, Analýza potřeb revitalizace území Ústeckého kraje – Území devastovaná 
těžbou, brownfieldů a zanedbané části měst, Adaptační strategie Moravskoslezského kraje 
na dopady změny klimatu, Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030, Karviná 
všemi deseti – Integrovaný plán pro řízení procesu změny ve Statutárním městě Karviná a další.  

Vzhledem k některým navrhovaným specifickým cílům a strategickým projektům, které budou 
v rámci OPST podporovány, se jedná o koncepci, u níž některé příslušné orgány ochrany přírody 
svými stanovisky dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo PO (konkrétně 
Krajský úřad Ústeckého kraje stanoviskem č. j. KUUK/110058/21 ze dne 17. 8. 2021, Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správy CHKO Slavkovský les stanoviskem 
č. j. SR/0429/SL/2021-2 ze dne 26. 7. 2021 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (ústředí) 
stanoviskem č. j. 13516/SOPK/21 ze dne 16. 8. 2021). 

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že návrh koncepce může mít významný vliv na životní 
prostředí, a proto je nezbytné provést jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Toto 
posouzení, resp. vyhodnocení SEA požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných 
požadavků daných zejména ustanovením § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze zjišťovacího 
řízení. Při zpracovávání vyhodnocení SEA je vhodné vycházet z Metodického doporučení pro 
posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí, které bylo zveřejněno ve Věstníku MŽP 
(ročník XXIX – leden 2019 – částka 1). Aby byl proces posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí co nejefektivnější, je rovněž nutná vzájemná spolupráce zpracovatele vyhodnocení SEA 
a předkladatele návrhu koncepce, aby mohl návrh OPST pružně reagovat na výsledky 
vyhodnocení SEA, a to především tak, že budou minimalizační opatření navržená ve vyhodnocení 
SEA přímo zapracována do návrhu OPST.  

1. Vyhodnotit, zda je návrh koncepce včetně v něm navržených cílů, opatření a aktivit 
v souladu se  schválenými koncepčními dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 
na  národní úrovni, např. se Státním programem ochrany přírody a krajiny České 
republiky pro období 2020 – 2025, Státní politikou životního prostředí České 
republiky 2030 s výhledem do 2050, Strategií ochrany biologické rozmanitosti České 
republiky pro období 2016 – 2025 a republikovými prioritami v oblasti ochrany přírody 
a krajiny stanovenými Politikou územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné 
od 1. 9. 2021). 

2. Vyhodnotit soulad návrhu koncepce s cíli strategických dokumentů v oblasti ochrany 
ovzduší, jako jsou Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky 
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a aktualizované programy zlepšování kvality ovzduší 2020+ pro jednotlivé zóny 
a aglomerace. V rámci vyhodnocení SEA bude vhodné se zaměřit zvláště na zvýšené 
energetické využívání biomasy a odpadů, jelikož tyto aktivity jsou potenciálně rizikové pro 
kvalitu ovzduší. Je třeba analyzovat, zdali opatření dle návrhu OPST přinesou další zlepšení 
kvality ovzduší, či naopak projekci emisí do roku 2030 zhorší. 

3. Vyhodnotit vliv návrhu koncepce a v podrobnosti jemu odpovídající i vliv strategických 
projektů na zvláště chráněná území, respektive zda realizací koncepce nemůže dojít 
k ohrožení předmětů a cílů ochrany soustavy zvláště chráněných území. S ohledem 
na navržené specifické cíle a činnosti, týkající se především nové výstavby továren, 
výstavby větrných, vodních a solárních elektráren, či činností souvisejících s plánovanou 
těžbou lithia na Cínovci (tj. specifický cíl III. 1.: Rozvoj znalostí, technologií, systémů 
a infrastruktur pro čistou energii Ústeckého kraje), navrhnout opatření k předcházení, 
vyloučení, snížení či kompenzaci případných negativních vlivů na soustavu zvláště 
chráněných území. 

4. Vyhodnotit vliv návrhu koncepce a v podrobnosti jemu odpovídající i vliv strategických 
projektů ve vztahu k obecné ochraně přírody a krajiny, zejména potenciální vlivy 
na významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, krajinný ráz nebo 
fragmentaci krajiny a navrhnout opatření k předcházení, vyloučení, snížení či kompenzaci 
případných negativních vlivů. 

5. Vyhodnotit vliv návrhu koncepce a v podrobnosti jemu odpovídající i vliv strategických 
projektů 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. 

6. Vyhodnotit vliv návrhu koncepce a v podrobnosti odpovídající návrhu koncepce i vliv 
strategických projektů na ZPF, respektive 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 negativním vlivům. 

7. Vyhodnotit vliv návrhu koncepce a v podrobnosti jemu odpovídající i vliv strategických 
projektů na PUPFL, a to nejen z pohledu záboru PUPFL, ale i z pohledu dalšího možného 
negativního dopadu realizace cílů koncepce na lesní porosty a jednotlivé složky lesního 
prostředí a navrhnout opatření, která by možné negativní vlivy koncepce na les vhodnými 
způsoby umožnila eliminovat. 
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8. Vyhodnotit vliv návrhu koncepce a v podrobnosti jemu odpovídající i vliv strategických 
projektů na horninové prostředí a navrhnout opatření, díky kterým by bylo možné případné 
negativní vlivy na horninové prostředí minimalizovat. 

9. Vyhodnotit vliv návrhu koncepce a v podrobnosti jemu odpovídající i vliv strategických 
projektů (zejména těch, které souvisejí s novou výstavbou a plánovanou těžbou lithia 
na Cínovci) na ovzduší, klima, obyvatelstvo a veřejné zdraví s důrazem na hluk 
a navrhnout opatření k předcházení, eliminaci či snížení případných negativních vlivů. 

10. Při vyhodnocení SEA zohlednit v památkově chráněných lokalitách a kulturní krajině 
udržitelnost historických kompozičních řešení, specifik hospodaření a historických 
souvislostí a vlastních nemovitých i movitých památek, jež jsou předmětem ochrany dle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Vyhodnotit návrh OPST (včetně strategických projektů) v takové podrobnosti odpovídající 
návrhu koncepce z hlediska možných synergických a kumulativních vlivů. Dále vyhodnotit, 
zda a jak je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení dotčeného území 
a přírodní hodnoty krajiny, přičemž je třeba doporučit takovou lokalitu v dotčeném území, 
která bude vhodná pro jejich možné budoucí umístění s ohledem na limity využití území. 

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

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

MŽP dále doporučuje, aby byly v rámci vyhodnocení SEA posouzeny i vlivy v oblastech a kritériích 
zahrnutých do principu „Do No Significant Harm“, tedy „Zásadně neškodit“ dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/825 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. nařízení o Taxonomii 
udržitelných činností) a bylo případně navrženo jejich dlouhodobé sledování. 

Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny nevyloučily významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL 
nebo PO, podléhá tato koncepce posouzení vlivu koncepce na předmět ochrany a celistvost EVL 
nebo PO podle § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „naturové posouzení“). 

14. Naturové posouzení je třeba zaměřit především na hodnocení projektů spojených 
s regenerací brownfieldů, (pře)budováním průmyslových zón, výstavbou obnovitelných 
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zdrojů energie, těžbou lithia na Cínovci a souvisejícím vybudováním jeho průmyslového 
zpracování a jejich potencionálních vlivů na dotčené lokality soustavy Natura 2000 
(resp. jejich předměty ochrany - druhy a přírodní stanoviště, včetně jejich ekologických 
nároků a s nimi souvisejících cílů ochrany lokalit) s ohledem na míru podrobnosti, ve které 
jsou v návrhu koncepce popisovány.  

15. Současně by v naturovém posouzení měly být uvedeny a rámcově vyhodnoceny scénáře 
možných vlivů záměrů (cílů), které by mohly být z OPST podpořeny. 

16. Dále je nutné při hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů 
ochrany přírody. 

17. Požadujeme také uvést jasný výrok, zda návrh koncepce, popř. některé v něm blíže 
specifikované cíle, aktivity či strategické projekty, budou mít významný negativní vliv 
na území EVL nebo PO. V případě identifikace významně negativních vlivů dílčích cílů, 
resp. záměrů považujeme za potřebné tyto části koncepce upravit tak, aby byly vlivy 
nanejvýše mírně negativní, a stanovit odpovídající zmírňující opatření.  

 

S ohledem na ustanovení § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a existenci 
Informačního systému SEA stanovuje příslušný úřad počet vyhotovení návrhu koncepce, jehož 
nedílnou součástí je vyhodnocení SEA zpracované posuzovatelem a dle výše uvedeného 
i naturové posouzení, a to 1 ks v tištěné podobě a 1 ks v elektronické podobě na CD či flash 
disku. 

 

 

 

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

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

Přílohy: obdrží předkladatel 

1. Kopie vyjádření CINVALD, z.s. 

2. Kopie vyjádření České inspekce životního prostředí 

3. Kopie vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

4. Kopie vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

5. Kopie vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, 1. náměstkyně hejtmana 

6. Souhrn vyjádření odborů MŽP 
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