MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne 3. července 2014
Č. j.: 45714/ENV/14

STANOVISKO
Ministerstva životního prostředí
podle 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,
k návrhu koncepce
„Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání 2014 - 2020“
verze po veřejném projednání

Předkladatel koncepce:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Zpracovatel posouzení:

Ing. Bohumil Sulek, CSc.
(autorizace MŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů č. 11038/1710/OHRV/93, prodloužení
č. 42243/ENV/11)

RNDr. Marek Banaš, PhD.
(autorizace MŽP dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů č. 57148/ENV/09)

Renáta Hanzlíková
Mgr. Eva Jirásková
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Lenka Polachová
MUDr. Eva Rychlíková – Zdravotní ústav Ústí nad Labem
(autorizace MZd ČR č. 2/2010 s platností do 8. 8. 2015)

Stručný popis koncepce:
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (dále jen „OP VVV“) je spolufinancován
z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014-2020, a řízen
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vymezení operačního programu je stanoveno
usnesením vlády ČR č. 867 z 28. listopadu 2012.
Dokument je zpracováván dle principů strategického plánování rozvojových dokumentů
s významným zapojením klíčových aktérů rozvoje ČR do jeho přípravy.
Průběh posuzování:
Oznámení koncepce zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona 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“) bylo
Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 11. 10. 2013. Po kontrole náležitostí bylo
oznámení koncepce zveřejněno v Informačním systému SEA a rozesláno dotčeným správním
úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření. Zjišťovací řízení bylo
zahájeno dne 23. 10. 2013 zveřejněním na úřední desce posledního kraje a ukončeno
dne 10. 12. 2013 vydáním závěru zjišťovacího řízení.
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též jen
„vyhodnocení SEA“), zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne 20. 5. 2014. Dne 21. 5. 2014 byl
OP VVV včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „vyhodnocení
SEA“),
zveřejněn
v Informačním
systému
SEA
na
internetových
stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP168K. Dne 26. 5. 2014 byl OP VVV včetně
vyhodnocení SEA zveřejněn podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné
projednání koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalo dne 20. 6. 2014 v místnosti č. C 81
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1. Zápis z veřejného
projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne 25. 6. 2014.
V průběhu posuzování proběhly také tyto fakultativní kroky:
1. Účast na jednáních zástupců předkladatelů a týmů SEA, organizovaných MMR ČR
v souvislosti s přípravou operačních programů pro období 2014-2020 (například 5. 9. 2013,
3. 10. 2013, 14. 2. 2014).
2. Organizace úvodního fakultativního semináře SEA, který se konal 9. 10. 2013 v Praze
s cílem projednat pracovní verzi OP VVV a získat tak, mimo jiné, další připomínky, návrhy
a doporučení veřejnosti.
3. Na základě výzvy, učiněné účastníkům semináře byl sestaven základní adresář
zainteresovaných osob, který byl v průběhu zpracování postupně rozšiřován, a na nějž byly
zasílány informace o průběhu procesu, zveřejněných informacích a možnostech vstupu veřejnosti
do posuzování.
Stručný popis posuzování:
Posouzení vlivů OP VVV na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu
s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
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pozdějších předpisů, a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí v souladu s požadavky závěru zjišťovacího řízení.
Pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí,
vytvořených na základě analýzy stavu ŽP v podporovaném území a cílů strategických
dokumentů na evropské i národní úrovni. To znamená, že posouzení vlivů OP VVV na životní
prostředí bylo provedeno porovnáváním možného vlivu prioritních os, specifických cílů,
investičních priorit a indikativních aktivit se stanovenými referenčními cíli ochrany životního
prostředí.
Součástí posouzení OP VVV bylo hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti (EVL a PO) soustavy Natura 2000 a stav jejich ochrany a posouzení vlivů
OP VVV na veřejné zdraví. Hodnocení vlivů OP VVV na lokality soustavy Natura 2000 bylo
zpracováno autorizovanou osobou k provádění posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení vlivů na zdraví bylo
zpracováno držitelkou osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví.
V rámci posouzení byla věnována pozornost také potenciálním vlivům OP VVV na
území sousedních států.
Závěry posuzování:
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce

„Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání 2014 - 2020“
verze po veřejném projednání

za dodržení níže uvedených podmínek:
Část A. Podmínky souhlasného stanoviska:
1. V rámci systému sledování dopadů realizace OP VVV sledovat dopady jeho implementace
na ŽP, to znamená zejména:
•

zapracovat navržené environmentální indikátory do celkového systému sledování
dopadů implementace OP VVV;

•

pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu, to znamená průběžné vlivy
implementace Programu na životní prostředí a veřejné zdraví;
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•

navázat systém monitoringu na systém výběru a hodnocení projektů s využitím
environmentálních kritérií;

•

zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o podporu o environmentální
problematice a o možných vazbách předkládaných projektů na životní prostředí.

2. Při hodnocení vlivů projektů na životní prostředí soustředit pozornost především na projekty
v rámci těch indikativních aktivit a prioritních os, které byly identifikovány v rámci
vyhodnocení SEA jako typy aktivit s potenciálně mírně negativním vlivem na ŽP. Jedná se
především o indikativní aktivity prioritní osy 1 OP VVV (viz kap. 6 vyhodnocení SEA).
3. Při realizaci jednotlivých projektů uplatnit odpovídající opatření pro předcházení, snížení
nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které
byly navrženy v rámci vyhodnocení SEA (viz kapitola 7 vyhodnocení SEA).
4. V rámci vzdělávacích aktivit OP VVV zahrnout podporu realizace projektů zaměřených na
zvyšování kompetencí k udržitelnému rozvoji prostřednictvím environmentálního
vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství a tento požadavek zároveň explicitně uvést
v rámci PO 3.
5.

Při realizaci projektů podpořených v rámci prioritní osy 1 preferovat výstavbu ve stávající
zástavbě s dobrou dostupností MHD, v ekologicky nehodnotných brownfields a obdobných
lokalitách.

6. Výstavbu projektů v rámci prioritní osy 1 směřovat mimo bonitní zemědělskou půdu, lesní
půdu, přírodní biotopy, stanoviště zvláště chráněných a ohrožených druhů. Realizaci projektů
vyloučit ve zvláště chráněných územích a na lokalitách soustavy Natura 2000.
7. V rámci podpory projektů realizovaných na základě prioritní osy 1 a 2 upřednostnit ty
projekty, které prokáží, že nedochází ke střetu s životním prostředím, nebo aplikují
dostatečná opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (ve smyslu
minimalizace emisí hluku, emisí do ovzduší a kontaminace okolí, apod.).
8. Na koncepci navazující projekty a záměry budou podrobeny hodnocení vlivů na životní
prostředí, pokud tak stanoví zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě
navazujících variantních řešení záměrů nových staveb či činností bude vybrána varianta
s minimálními dopady na životní prostředí a ochranu veřejného zdraví.
9. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení.
Část B. Podmínky souhlasného stanoviska z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura
2000:
Pro vyloučení případného negativního vlivu realizace hodnoceného OP VVV na lokality
soustavy Natura 2000 je potřeba dodržet následující základní doporučení:
•

Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce nepřináší u některých navržených aktivit
dostatečně podrobné údaje, které by aktuálně umožnily přesně stanovit konkrétní míru
negativního vlivu na jednotlivé evropsky významné lokality a ptačí oblasti, je potřeba
u aktivit s nestanoveným vlivem (viz příloha č. 1 Vyhodnocení) přenést požadavek na
posouzení vlivu konkrétních projektů na EVL a PO do dalších fází správních řízení (řízení
o povolování staveb, apod.). U konkrétních záměrů, které odpovídají požadavkům na
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naturové hodnocení bude zapotřebí požádat o stanovisko, zda může daný záměr,
samostatně nebo ve spojení s jinými, významně ovlivnit území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti.
•

Při realizaci konkrétních budoucích záměrů (projektů) navržených v OP VVV je nezbytné
odstranit či minimalizovat eventuální prostorovou kolizi záměrů s předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, respektive s biotopy druhů a typy
evropských stanovišť.

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat
podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce
zajistí co nejširší publicitu a informování veřejnosti o koncepci.
Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
(otisk razítka se státním znakem č. 11)
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