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

V Praze dne 19. 7. 2013
Č. j.: 50490/ENV/13

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 (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:
Název:

Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020

Charakter koncepce:
Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (dále jen „PRV“)
představuje strategický dokument v resortu zemědělství. PRV stanovuje priority, prioritní
oblasti a opatření týkající se celého sektoru a určuje základní směry jeho vývoje
a financování. Hlavním cílem PRV je zajisti plnění priorit strategie Evropa 2020
a tematických cílů. Tím by mělo být zajištěno plnění cílů Společné zemědělské politiky,
zejména životaschopná výroba potravin, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření
v oblasti klimatu, jakož i vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.
Umístění:

Česká republika

Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
Průběh zjišťovacího řízení:
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 14. 6. 2013 zveřejněním informace o oznámení
koncepce na úřední desce posledního kraje. Oznámení koncepce bylo též zveřejněno
v Informačním systému SEA: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce
MZP150K. Informace o oznámení koncepce byla písemně zaslána také dotčeným správním
úřadům.

signed by Ing.
Jaroslava
Honová
Date:
2013.07.19
15:09:48 CEST
Reason:
sasrdaex.4.1.5
Location:
nedefinovane

Souhrnné vypořádání připomínek:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 33 subjektů.
Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání
tohoto závěru zjišťovacího řízení. Kopie všech došlých vyjádření budou předány předkladateli
koncepce k využití.

Závěr:
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce
provedlo Ministerstvo životního prostředí podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:
Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 - 2020 je koncepcí,
která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona, proto bude zpracováno
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení
§ 10e zákona.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků
daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na aspekty plynoucí
ze zjišťovacího řízení, zejména:
1.

Vyhodnotit, zda je PRV v souladu s relevantními krajskými a celostátními
koncepcemi, zejména s koncepcemi ochrany přírody a krajiny (např. Státní politikou
životního prostředí, Strategií ochrany biologické rozmanitosti ČR, Aktualizací
Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií udržitelného rozvoje ČR,
vodohospodářskými koncepcemi, plány oblastí povodí, plány odpadového
hospodářství, programy snižování emisí).

2.

Vyhodnotit, zda PRV zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století.

3.

Vyhodnotit vliv PRV (priority a navrhovaná opatření) na cíle ochrany přírody
stanovené zákonem pro jednotlivé kategorie zvláště chráněných území (zda v důsledku
realizace PRV nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany zvláště chráněných
území), skladebných částí ÚSES a zhodnotit možný vliv realizace na úroveň
biodiverzity. S ohledem na uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, snížení
nebo kompenzaci negativních vlivů na zvláště chráněná území a dále porovnání
a vyhodnocení případných variant řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírody
a krajiny.

4.

Posoudit míru vlivu PRV na obnovu a zachování nejen přírodních, ale i historických,
kulturních a estetických hodnot krajiny (krajinný ráz, významné krajinné prvky,
přírodní parky), na přirozená společenstva, snižování pestrosti zemědělské krajiny,
zejm. nárůst nepůvodních druhů v krajině s možným negativním vlivem na
biodiverzitu. Výše uvedené vyhodnotit především v souvislosti s využíváním
obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie, bioplyn, rychle rostoucí dřeviny),
opatřeními proti povodním a na udržení vody v krajině (poldry, nádrže) nebo
zalesňováním.
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5.

Posoudit míru vlivu PRV na obnovu, udržování, zhodnocování a využívání kulturního
dědictví (kulturní památky, památkově významná území, kulturní prvky vesnic
a venkovské krajiny, aleje a historické zahrady a parky).

6.

Vyhodnotit vlivy opatření vedoucích k prohlubování intenzifikace zemědělské výroby
a lesnického hospodaření na ohrožení přírodních stanovišť, úroveň biodiverzity
a rozmanitosti ekosystémů, zvyšování fragmentace krajiny a na ohrožení druhů
a jejich společenstev závislých na tradičních způsobech hospodaření (např. louky
a pastviny, lesní porosty).

7.

V souvislosti s realizací opatření PRV posoudit možné ovlivnění jakosti a množství
jak povrchových, tak podzemních vod znečištěním plynoucím ze zemědělské činnosti
a dalších souvisejících činností zejména s ohledem na odstraňování nevhodných
antropogenních úprav vodních toků, obnovy malých vodních nádrží, protierozní
ochraně, aplikaci hnojiv a pesticidů.

8.

Vyhodnotit oblasti podpory z hlediska narušení malého koloběhu vody, mj.
i v důsledku utužení zemědělské a lesnické půdy těžkou strojovou technikou.

9.

Vyhodnotit, zda a do jaké míry PRV řeší problematiku čištění odpadních vod
v zemědělství a snižování eutrofizace prostředí.

10.

V souvislosti s realizací opatření posoudit možné vlivy PRV na prohlubování
degradace zemědělského půdního fondu a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

11.

Vyhodnotit, zda a do jaké míry PRV řeší problematiku úbytku organické hmoty
v půdě a zvyšování jejího obsahu, podporu využívání kompostů na zemědělské půdě
a na půdě erodované, či půdě erozí ohrožené.

12.

V případě, že jsou v koncepci konkrétní záměry uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit,
zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu
a přírodní hodnoty krajiny.

13.

Stanovit podmínky pro navrhovaná opatření k podpoře pozitivního vlivu na stav
životního prostředí ve venkovských oblastech a limity k zajištění ochrany a eliminaci
negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.

14.

Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu
zjišťovacího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení PRV vypořádat.

Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 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 území evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní
připomínky příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.
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 variant z hlediska vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně
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navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých 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 75 ks v elektronické podobě na CD.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
vrchní ředitelka sekce technické ochrany
životního prostředí, pověřena řízením
odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence

Přílohy:

obdrží předkladatel

Kopie vyjádření ke koncepci:
1) kopie vyjádření odboru odpadů MŽP
2) kopie vyjádření odboru ochrany ovzduší MŽP
3) kopie vyjádření odboru ochrany vod MŽP
4) kopie vyjádření odboru zvláštně chráněných částí přírody MŽP
5) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Bílé Karpaty a Krajského střediska Zlín
6) kopie vyjádření AOPK – správy CHKO Blanský les a Krajského střediska České
Budějovice
7) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO České Středohoří
8) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Český kras
9) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Český les
10) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Kokořínsko
11) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Labské pískovce a Krajského střediska Ústí nad
Labem
12) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Orlické hory a Krajského střediska Hradec
Králové
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13) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Slavkovský les
14) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Třeboňsko
15) kopie vyjádření AOPK – Správy CHKO Žďárské vrchy
16) kopie vyjádření Správy NP a CHKO Šumava
17) kopie vyjádření Správy Krkonošského národního parku
18) kopie vyjádření Národního památkového ústavu
19) kopie vyjádření Českého báňského úřadu v Praze
20) kopie vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
21) kopie vyjádření Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá
22) kopie vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky
23) kopie vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Moravskoslezského kraje
24) kopie vyjádření odboru životního prostředí KÚ Jihomoravského kraje
25) kopie vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Olomouckého kraje
26) kopie vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
27) kopie vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje
28) kopie vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Pardubického kraje
29) kopie vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Královéhradeckého kraje
30) kopie vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Zlínského kraje
31) kopie vyjádření KÚ Libereckého kraje
32) kopie vyjádření Libereckého kraje
33) kopie vyjádření Středočeského kraje
34) kopie vyjádření Olomouckého kraje
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