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

V Praze dne 1. října 2014
Č. j.: 67412/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 Rybářství 2014 – 2020“
verze červenec 2014

Předkladatel koncepce:

Ministerstvo zemědělství
Odbor Řídící orgán OP Rybářství
Těšnov 65/17
117 05 Praha 1

Zpracovatel posouzení:

Mgr. Michal Musil – Integra Consulting s.r.o.
Mgr. Martin Smutný – Integra Consulting s.r.o.
(autorizace MŽP dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů č. 1461/ENV/09, poslední prodloužení
č. 7554/OPVI/04)

Mgr. Michala Kopečková – Občanské sdružení Ametyst
(autorizace MŽP dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů č. 17687/ENV/07-611/630/07, poslední prodloužení
č. 2702/ENV/12-116/630/12)

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. – Povodí Vltavy, státní podnik
Doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc.
Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. – Ostravská univerzita
v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
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 Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „OP Rybářství“) je koncepční
dokument upravující podmínky podpory v sektoru produkčního rybářství z prostředků
Evropského námořního a rybářského fondu v období 2014 – 2020. Koncepce vychází z cílů
a priorit stanovených Společnou rybářskou politikou EU a cílů rozpracovaných na úrovni ČR
Víceletým národním strategickým plánem pro akvakulturu 2014 – 2024 (VNSPA). OP Rybářství
formuluje obecná opatření, bez konkrétního územního průmětu, která budou naplňována
projekty předkládanými zejména podnikatelskými subjekty.
Průběh posuzování:
Oznámení OP Rybářství 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 9. 8. 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 28. 8. 2013 zveřejněním na úřední desce posledního kraje a ukončeno
dne 2. 10. 2013 vydáním závěru zjišťovacího řízení.
Práce na vlastním hodnocení a zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů OP Rybářství
na životní prostředí a veřejné zdraví probíhaly v období říjen 2013 – srpen 2014. 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 Ministerstvu životního prostředí předložen dne 14. 8. 2014. Předložené
vyhodnocení obsahovalo všechny náležitosti dle cit. přílohy, a proto mohl být návrh koncepce
včetně vyhodnocení dne 18. 8. 2014 zveřejněn v Informačním systému SEA a byl rozeslán ke
zveřejnění podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání
koncepce včetně vyhodnocení se konalo dne 15. 9. 2014 v budově Ministerstva zemědělství
(místnost 400), Těšnov 65/17, Praha 1. Zápis z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo
životního prostředí dne 17. 9. 2014.
Stručný popis posuzování:
Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování
vlivů na životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona.
Součástí vyhodnocení OP Rybářství bylo hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to z hlediska dopadů na evropsky
významné lokality (dále jen „EVL“) a ptačí oblasti (dále jen „PO“) a stav jejich ochrany
z uvedených hledisek dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
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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 Rybářství 2014 – 2020“
verze červenec 2014

za dodržení níže uvedených podmínek:
Část A. Podmínky souhlasného stanoviska
1.

Pořizovatel koncepce zajistí, aby při implementaci opatření OP Rybářství (zejména v rámci
přípravy implementačních dokumentů a metodik pro žadatele) byla zohledněna doporučení
k prevenci, případně zmírnění potenciálních negativních vlivů na životní prostředí uvedená
v kapitole 7 vyhodnocení.

2.

Bude vyloučena podpora projektů s významně negativním vlivem na zvláště chráněná
území, lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněné druhy, biodiverzitu, územní systém
ekologické stability (upřednostnění projektů s pozitivním vlivem).

3.

Pořizovatel koncepce zajistí vhodným způsobem zohlednění environmentálních kritérií
navržených v kapitole 11 vyhodnocení v systému hodnocení a výběru projektů k podpoře
v rámci implementace OP Rybářství a zváží zařazení dalšího indikátoru, a to: „Přispěje
realizace projektu k zachování či zlepšení stavu předmětů ochrany evropsky významných
lokalit, zvláště chráněných území a cenných lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů a také prvků územního systému ekologické stability?“

4.

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
Všechny projekty v EVL či PO nebo takové, které by tyto lokality mohly ovlivnit, musí
být v souladu s ekologickými nároky předmětů ochrany. Nelze podpořit žádné projekty, které by
vedly ke zhoršení stavu EVL a PO. U všech projektů je třeba postupovat v souladu s §45i zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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Hlavní zásady hospodaření v EVL a PO, které budou upřesněny v konkrétním projektu
podle podmínek v dané EVL či PO:
a)
zachování litorálů, pozvolných břehů, části sedimentů při odbahňování
b)
vhodná volba druhového a věkového složení a velikosti rybí obsádky
c)
zamezení významnějšímu kolísání hladiny v době hnízdění a snůšek obojživelníků
d)
načasování vypouštění, odbahňování apod. v souladu s nároky předmětů ochrany
e)
v soustavě rybníků nevypouštět všechny najednou
f)
při ochraně proti predátorům a živočichům ničícím vodní díla zachovat v rámci EVL
dostatek biotopu a potravní nabídky pro druhy, které jsou předmětem ochrany
Část C. Doporučení
Při přípravě dalších koncepcí týkajících se sektoru rybářství v gesci Ministerstva
zemědělství ČR, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí navrhnout a realizovat
konkrétní kroky směřující ke komplexnímu řešení klíčových environmentálních problémů
souvisejících s odvětvím rybářství, tj. zejména tato témata (viz kapitola 7 vyhodnocení):
a)

b)
c)
d)
e)

Podpora aktivit směřujícím k řešení dopadů půdní eroze na sektor rybářství
(1) např. pomoc při vymáhání škod způsobených erozí,
(2) identifikace erozně rizikových ploch a pomoc subjektům produkčního rybářství
v jednání se zemědělci
(3) zavést systém spoluúčasti zemědělců na odbahňování: finanční na těžbě
+ spolupráce při ukládání (nezávadného) sedimentu na zemědělské plochy, apod.
Podpora hodnocení a ocenění ekosystémové funkce rybníků u ostatních subjektů
hospodařících v krajině a podporovat vypracování metod hodnocení ekosystémových
služeb rybníků a provedení konkrétních hodnocení.
Definovat a uplatňovat standardy dobrého rybářského hospodaření (praxe vypouštění
vod, prevence vypouštění nepůvodních druhů, ad.) a na ně vázat veřejnou podporu.
Podporovat ekologickou produkci ryb a vypracovat zásady a kritéria pro ni.
Podporovat hospodaření na rybářských revírech za současné minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí.

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 každého navrženého opatření 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.

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