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

V  Praze dne 15. 10. 2013 

Č. j.: 73115/ENV/13 

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 

„Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ 
 

 

Předkladatel koncepce: Královéhradecký kraj 

Pivovarské nám. 1245/2 

500 03 Hradec Králové 

 

Zpracovatelé posouzení:  Ing. Kateřina Ambrožová 
(osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve 

smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

  

Mgr. Martin Smutný 
(osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve 

smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

Mgr. Michal Musil 

 

Ing. Jiří Dusík 
 

 

 

Stručný popis koncepce: 

 Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací (dále též jen „KS PO KHK“) navazuje a rozpracovává výstupy z předchozí 

fáze projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje, který je 

realizován z ROP NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/4.2.00/21.01121. 

Komplexní studie analyzuje 6 vybraných odvětví (biomedicína, textilní průmysl, 

strojírenství a automotive, potravinářství a zemědělství, informační a komunikační 

technologie, obnovitelné zdroje a energetika) ve výzkumu, vývoji a inovacích s cílem zjistit 

jaký je aktuální stav používaných nebo vyvíjených technologií, hlavních výzkumných směrů, 
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identifikovat bariéry spolupráce a možnosti transferu technologií, identifikovat stěžejní 

výzkumné směry a technologie do budoucna, identifikovat průřezové platformy a navrhnout 

opatření pro podporu jejich dalšího rozvoje. 

KS PO KHK představuje analytický nástroj pro strategický přístup k podpoře inovací 

a zvýšení konkurenceschopnosti a zvyšování kvality lidských zdrojů Královéhradeckého 

kraje. Důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle je podpora spolupráce výzkumu a vývoje 

s podnikovou sférou a přenos know-how a zkušeností mezi subjekty zabývajícími se 

tématikou inovací v teoretické i praktické rovině. 

KS PO KHK je do značné míry obecná, soustředí se na analýzu inovačního prostředí 

v klíčových vybraných odvětvích a možných směrů vývoje. Tato obecnost vychází z toho, že 

inovační proces sám o sobě je interaktivním a v podstatě případ od případu specifickým 

procesem, který zahrnuje neustálé učení se a v důsledku toho se také neustále vyvíjí 

a proměňuje. Tam, kde KS PO KHK navrhuje opatření, jde o aktivity nezahrnující investice 

do výstavby fyzické infrastruktury v území či obdobné projekty s územním průmětem. 

 

Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce KS PO KHK, 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 (MŽP) předloženo dne 10. 5. 2012. 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 ke koncepci KS PO KHK bylo zahájeno dne 15. 5. 2012 zveřejněním 

informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do oznámení koncepce nahlížet 

na úřední desce Královéhradeckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním 

systému SEA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP131K) a zaslána dotčeným 

územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Zjišťovací řízení bylo 

ukončeno dne 20. 6. 2012 vydáním závěru zjišťovacího řízení (č. j. 50368/ENV/12), v němž 

příslušný úřad došel k závěru, že koncepce naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a bude proto zpracováno vyhodnocení vlivů 

této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí.  

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále 

též jen „vyhodnocení“) zpracovaného v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí byl MŽP předložen dne 8. 8. 2013 a po kontrole náležitostí byl dne 

19. 8. 2013 návrh koncepce včetně vyhodnocení rozeslán ke zveřejnění podle § 16 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí. V souladu s § 10f odst. 5 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí bylo MŽP zasláno několik vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení. 

Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení se konalo v souladu se zákonem 

o posuzování vlivů na životní prostředí dne 11. 9. 2013. Veřejné projednání proběhlo 

v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zápis z veřejného projednání obdrželo 

MŽP dne 16. 9. 2013.  
 

Stručný popis posuzování: 

Posouzení vlivů KS PO KHK na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 

zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, za současného zohlednění závěrů zjišťovacího řízení. 

Koncepce KS PO KHK byla navržena jednovariantně. Základní rámec pro hodnocení 

jednotlivých částí KS PO KHK představuje sada témat životního prostředí. Tato témata jsou 
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stanovena na základě požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dále na 

základě obsahu posuzovaného dokumentu. Při stanovení témat a zejména při hodnocení vlivů 

jednotlivých opatření KS PO KHK na tato témata byly zohledněny i cíle relevantních 

koncepčních dokumentů s vazbou na problematiku životního prostředí a veřejného zdraví na 

mezinárodní, národní a regionální úrovni. Na základě vyhodnocení vztahu navrhovaných 

opatření KS PO KHK k cílům ochrany životního prostředí stanoveným v relevantních 

koncepčních dokumentech a k jednotlivým tématům životního prostředí byla formulována 

doporučení SEA posuzovatele pro implementaci KS PO KHK (kapitoly 7 a 12 vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí) a návrh indikátorů a kritérií pro výběr projektů (viz kapitoly 11 

a 12 vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Součástí KS PO KHK není hodnocení vlivu 

koncepce dle § 45i a § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, a to z hlediska důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

a stav jejich ochrany, neboť dotčené orgány ochrany přírody vyloučily významný negativní 

vliv koncepce  na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. 

 

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 

 

 

„Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ 

 
 

 

za dodržení níže uvedených podmínek: 

1. V rámci celkového systému sledování dopadů implementace KS PO KHK monitorovat 

vlivy její realizace na životní prostředí, to znamená zejména:  

- zapracovat navržené environmentální indikátory do celkového systému sledování 

dopadů implementace KS PO KHK,  

- pravidelně zveřejňovat výstupy monitoringu, to znamená průběžné vlivy realizace 

KS PO KHK na životní prostředí, 

- navázat systém monitoringu na rozhodování o podpoře a výběru aktivit pro realizaci 

KS PO KHK s využitím environmentálních kritérií, 

- zajistit dostatečnou informovanost investorů o environmentální problematice 

a o možných vazbách projektů na životní prostředí, především o nezbytnosti podrobit 

jejich přípravu posouzením vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí, případně hodnocením vlivů na evropsky významné lokality 

a ptačí oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů v těch případech, kdy uvedeným povinnostem podporované 

projekty podléhají. 
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2. Projekty, které budou v rámci koncepce podporovány, a naplní charakteristiky a limity 

stanovené zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, budou samostatně 

posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Bez 

provedení tohoto posouzení nelze podpořit realizaci navrhovaného záměru a ani 

jej uskutečnit.  

3. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 

obdržených připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. 

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 u klíčových aktivit a strategických projektů co nejširší publicitu a informování 

veřejnosti. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v.r. 
pověřena dočasným zastupováním 

při výkonu činností ředitelky odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

                 (otisk razítka se státním znakem č. 11) 
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