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Č. j.: 38585/ENV/15 

 V  Praze dne 8. června 2015 

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: Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
Charakter koncepce: 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále také jen „AS“) 
formuluje východiska a přístupy k tvorbě adaptačních opatření pro jednotlivé relevantní 
oblasti životního prostředí a hospodářské sektory. Pro každou z těchto relevantních oblastí 
koncepce identifikuje hlavní možné dopady klimatických změn, podává obecnou 
charakteristiku možných adaptačních opatření a formuluje doporučení. Dále navrhuje 
specifická opatření různého charakteru, od obecně formulovaných (spíše dílčích cílů) až 
po návrhy konkrétních úprav legislativy či standardů hospodářské praxe. 

Adaptační strategie je z podstatné části zaměřená na zachování vodních, půdních 
a biologických složek přírody a krajiny a obnovu zdravých a fungujících ekosystémů 
odolných vůči změně klimatu, což může rovněž přispět k prevenci katastrof. Vychází 
z přesvědčení, že využití schopnosti přírody zachytit nebo zmírnit nepříznivé dopady může 
být pro přizpůsobení účinnější, než prosté zaměření na technickou infrastrukturu 
v městských a venkovských oblastech. 
Umístění:  Česká republika 
Předkladatel:  Ministerstvo životního prostředí 
 
Průběh zjišťovacího řízení: 

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2015 zveřejněním informace o oznámení 
koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední 
desce posledního kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce), kód koncepce MZP207K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách.  

Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním 
úřadům.  
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Souhrnné vypořádání připomínek: 
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 23 subjektů. 
Vyjádření týkající se obsahu a rozsahu posouzení byla využita jako podklad pro vydání 
tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech obdržených vyjádření byly předány 
předkladateli koncepce k vypořádání.  
 
Závěr: 

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce 
provedlo Ministerstvo životního prostředí 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. 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR jako koncepce 
naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí bude předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných 
požadavků daných zejména § 2, § 10b a přílohou č. 9 k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ale také se zaměřením na níže uvedené aspekty plynoucí ze 
zjišťovacího řízení, zejména: 

1) Vyhodnotit soulad AS s relevantními koncepcemi na národní úrovni především v oblasti 
ochrany životního prostředí. Vyhodnotit, zda AS naplňuje cíle stanovené ve 
schválených národních koncepčních dokumentech – např. Strategie ochrany biologické 
rozmanitosti ČR, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Státní 
politika životního prostředí ČR na období 2012 – 2020, Strategie udržitelného rozvoje 
ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Strategie ochrany klimatického 
systému Země v ČR, Národní program snižování emisí ČR, Národní lesnický program 
II, Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR, připravovaná Politika 
ochrany klimatu ČR, vodohospodářské koncepce, Aktualizace Státní energetické 
koncepce, Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. 

2) Vyhodnotit, do jaké míry je AS v souladu s relevantními evropskými strategiemi (např. 
Adaptační strategie EU (2013), 7. Environmentální akční program životního prostředí 
EU do roku 2020, Sdělení Evropské komise “Evropa 2020“, Plán pro Evropu účinněji 
využívající zdroje). 

3) Vyhodnotit, zda a jak AS zohledňuje cíle a opatření Národní strategie ochrany 
a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu 
zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století. 

4) Vyhodnotit, zda a jak AS přispívá k řešení stávajících problémů životního prostředí 
a s tím souvisejících rizik do budoucna tak, jak jsou uvedeny v oznámení koncepce. 

5) Vyhodnotit dopady AS navržených adaptačních opatření, a to zejména ve vztahu 
k ochraně podzemních a povrchových vod, ovzduší, zemědělského půdního fondu, 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, biodiverzity a navrhnout opatření k prevenci či 
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eliminaci rizik negativních vlivů (např. degradace půd a s tím spojená akcelerace 
vnášení těchto částic do ovzduší s následnými zdravotními riziky pro obyvatelstvo; 
cílené pěstování biomasy, jejímž spalováním se do ovzduší vnáší široké spektrum 
organických látek a následná akcelerace vnášení těžkých kovů do ovzduší;) 

6) Vyhodnotit dopady navrhovaných adaptačních opatření na významné krajinné prvky, 
zhodnotit rizika zvýšení fragmentace krajiny, změnu vodního režimu toků, stávající 
imisní zatížení ovzduší. 

7) Vyhodnotit na úrovni odpovídající AS vliv na předměty a cíle ochrany zvláště 
chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) kategorie NP, CHKO, NPR a NPP tzn., zda 
koncepce respektuje limity využití území, respektive základní ochranné podmínky dané 
zákonem č. 114/1992 Sb. a bližší ochranné podmínky dané zřizovacím předpisem 
dotčených ZCHÚ; s ohledem na uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, 
vyloučení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ a dále porovnání 
a vyhodnocení případných variant řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody 
a krajiny. 

8) Posoudit možné střety AS s předměty ochrany velkoplošných ZCHÚ a území soustavy 
Natura 2000, u nichž může docházet ke kolizi mezi navrhovanými opatřeními 
spojenými především s vodním hospodářstvím, zemědělstvím, cestovním ruchem 
a energetikou na jedné straně a opatřeními navrženými pro oblast biodiverzity 
a ekosystémových služeb na straně druhé. Stanovit obecné podmínky pro realizaci 
z pohledu ochrany přírody a krajiny problematických adaptačních opatření. 

9) Vyhodnotit, zda a jaký vliv má koncepce na památkovou hodnotu území chráněných 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění všech předpisů, 
a dochované kulturní dědictví (architektonické i archeologické). Vyhodnotit možné 
dopady AS na hodnoty kulturní krajiny, která je definovaná Evropskou úmluvou 
o krajině. 

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

 
Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i 

odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „zákon o ochraně přírody a krajiny), nevyloučily významný vliv na území 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce posouzení důsledků 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Ve vyhodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní 
blíže specifikovaný záměr, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní 
připomínky příslušných orgánů ochrany přírody. 

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného 
výroku, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně 
přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých přípustných variant z hlediska vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné 
a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých 
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vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit 
k jednotlivým variantám. 

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních 
samosprávných celků a s ohledem na existenci Informačního systému SEA stanovuje 
příslušný úřad počet návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí je vyhodnocení 
zpracované posuzovatelem, pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 50 ks v elektronické 
podobě na CD. 

 
 

                   Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 
     ředitel odboru 

       posuzování vlivů na životní prostředí 
      a integrované prevence 

Obdrží: 
předkladatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 

Přílohy: obdrží předkladatel 

1. kopie vyjádření odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny MŽP 
2. kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP 
3. kopie vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy – OOP 
4. kopie vyjádření Českého báňského úřadu v Praze 
5. kopie vyjádření ČIŽP – Ředitelství 
6. kopie vyjádření Správy Krkonošského národního parku 
7. kopie vyjádření Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá   
8. kopie vyjádření Olomouckého kraje 
9. kopie vyjádření Karlovarského kraje a kopie vyjádření KÚ Karlovarského kraje – 

OŽP 
10. kopie vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje – OŽPaZe 
11. kopie vyjádření KÚ Olomouckého kraje - OŽPaZe 
12. kopie vyjádření KÚ Zlínského kraje – OŽPaZe 
13. kopie vyjádření KÚ Pardubického kraje – OŽPZ 
14. kopie vyjádření Královéhradeckého kraje – OŽP 
15. kopie vyjádření KÚ Středočeského kraje – OŽP 
16. kopie vyjádření KÚ Jihomoravského kraje – OŽP 
17. kopie vyjádření Jihomoravského kraje 
18. kopie vyjádření KÚ Libereckého kraje – ředitel 
19. kopie vyjádření Libereckého kraje 
20. kopie vyjádření Klimatické koalice (c/o Centrum pro dopravu a energetiku) 
21. kopie vyjádření Koalice pro řeky 
22. kopie vyjádření Asociace pro vodu (CzWA) 
23. kopie vyjádření Šance pro budovy 

 


