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Operační program Jan Amos Komenský 2021 – 2027 

 

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

Příslušný úřad, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva 

životního prostředí, vydal dne 23. 9. 2021 k upravenému návrhu „Operační program Jan Amos 

Komenský 2021 – 2027“ souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Č. j.: MZP/2021/710/4639). 

 

Z výše uvedeného zákona vyplývají mj. následující požadavky navazující na vydané stanovisko 

(viz § 10 g): 

 

(odst. 4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen 

zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě, pokud toto 

stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze 

zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. 

 

(odst. 5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje 

zejména: 

 

a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci, 

b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud 

byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a, 

c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách, 

d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce 

na životní prostředí, 

e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

 

(odst. 6) O zveřejnění prohlášení podle odst. 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů 

informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které 

příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2. 

 

Níže je uvedeno Prohlášení popisující způsob naplňování § 10 g, odst. 5 v rámci uvedeného návrhu 

upravené koncepce. 
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A) Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze 

stanoviska ke koncepci 

 

Požadavek/podmínka Způsob zohlednění 

1. Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle 
ustanovení § 10h zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Sledovat vývoj kvality životního prostředí 
v dotčeném území na základě monitorovacích indikátorů 
uvedených v kapitole 9 vyhodnocení SEA. V pravidelných 
intervalech vyhodnocovat vliv implementace OP JAK 
včetně vlivů na životní prostředí se zveřejňováním 
souhrnné zprávy. V případě zjištění významných 
negativních vlivů na životní prostředí provádět 
průběžnou aktualizaci této koncepce a dodržovat další 
povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení. 

Akceptováno. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy jako předkladatel koncepce bude 2x 
za období platnosti koncepce vyhodnocovat vliv 
provádění koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví a následně jej zveřejní. Provádění koncepce, 
především vlivy zařazených projektů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, bude hodnoceno na 
základě požadavků Stanoviska příslušného úřadu 
k Vyhodnocení koncepce na základě uvedených 
indikátorů (viz kap. 9 Vyhodnocení SEA). Pokud 
bude zjištěno, že provádění koncepce má 
nepředvídané významné negativní vlivy na životní 
prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí 
opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, 
informování příslušného úřadu a dotčených orgánů 
a současně bude rozhodnuto o změně koncepce. 

2. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových 
stránkách vypořádání veškerých obdržených vyjádření 
a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu 
vyhodnocení a zveřejní schválenou koncepci. Dále 
zpracuje odůvodnění dle § 10g odst. 4 věty druhé zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. prohlášení 
dle ustanovení § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí a též jej zveřejní. 

Akceptováno. Vypořádání veškerých došlých 
vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, 
tak i k jejímu vyhodnocení, bude zveřejněno na 

webových stránkách předkladatele1 včetně 

schválené koncepce a tohoto Prohlášení. 

 

 

B) Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla 

koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

 

„Operační program Jan Amos Komenský 2021 – 2027“ je zaměřen na území České republiky, nejsou 

proto předpokládány žádné významné přeshraniční vlivy koncepce na životní prostředí, a rovněž ani 

žádný ze sousedních států nepožadoval mezistátní posuzování. Koncepce proto nebyla předmětem 

mezistátního posuzování. 

 

C) Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách 

 

Při přípravě Operačního programu Jan Amos Komenský byly zvažovány a diskutovány různé alternativy 

jeho dílčích částí, nicméně konečným výsledkem prací je předložení a hodnocení koncepce v jediné 

variantě. 

Na základě hodnocení provedených v rámci kapitoly 6 Vyhodnocení lze konstatovat, že nebyly zjištěny 

takové negativní vlivy koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které by zakládaly potřebu 

navrhnout variantní řešení koncepce. Z uvedeného důvodu je proto z pohledu procesu SEA zpracování 

koncepce v jedné variantě považováno za dostačující.  

                                                           
1 Viz webové stránky: https://opvvv.msmt.cz/clanek/sea-opjak.htm?a=1. 
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D) Informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na 

životní prostředí 

 

Dokument „Operační program Jan Amos Komenský 2021 – 2027“ byl zpracováván dle principů přípravy 

operačních programů po roce 2021 se zapojením klíčových aktérů do jeho přípravy, především 

příslušných odborných sekcí a odborů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací 

(zejména výzkumných a vzdělávacích institucí, relevantních rad vlády či nestátních neziskových 

organizací). Do přípravy měly možnost zapojit se také dotčené orgány, dotčené kraje a případně také 

dotčené obce, např. v rámci procesu SEA.  

Veřejnost měla možnost zapojit se do projednávání koncepce v rámci zjišťovacího řízení. Oznámení 

koncepce bylo v souladu s požadavkem § 10c odst. 2 citovaného zákona příslušným úřadem zveřejněno 

a zasláno dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Na základě vyjádření 

doručených k Oznámení koncepce byl Ministerstvem životního prostředí vydán dne 7. 6. 2021 Závěr 

zjišťovacího řízení, který mimo jiné stanovil obsah a rozsah Vyhodnocení v rozsahu základních 

zákonných požadavků, daných § 2 a 10b a přílohou č. 9 zákona a v souladu s požadavky zákona byl 

tento dokument zveřejněn. 

Veřejnost měla možnost vyjádřit se ke zveřejněnému návrhu koncepce a jejímu Vyhodnocení od doby 

jeho zveřejnění dne 3. 8. 2021 do 6. 9. 2021. Od veřejného projednání koncepce bylo dle § 10f odst. 

2 zákona upuštěno. 

Veškeré dokumenty byly zveřejněny v informačním systému SEA a informace o možnostech 

připomínkování Oznámení koncepce, připomínkování návrhu koncepce a vyhodnocení jeho vlivů na 

životní prostředí také na webových stránkách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

a rovněž na úředních deskách všech dotčených krajů. 

 

E) Informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. 

 

Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

vyplývá z § 10 h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy jako předkladatel koncepce „Operační program Jan Amos Komenský 2021 – 2027“ zajistí 

2x za období platnosti koncepce hodnocení vlivu provádění uvedené koncepce na životní prostředí a 

veřejné zdraví. Provádění koncepce, především vlivy zařazených projektů na životní prostředí a veřejné 

zdraví, bude hodnoceno na základě požadavků stanoviska příslušného úřadu k Vyhodnocení koncepce 

na základě indikátorů Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (viz kap. 9 Vyhodnocení). 

Konkrétně se jedná o tyto indikátory: 

• Rozloha zemědělské půdy využité v případě výstavby financované z OP JAK (m2) 

• Výzkumné a vzdělávací programy financované z OP JAK zaměřené na environmentální 

vzdělávání (počet) 

Monitoring naváže na sledování vybraných environmentálních indikátorů v podpořených projektech 

tak, jak byly taktéž stanoveny v rámci dokumentu Vyhodnocení.  



4 

 

Výsledky pravidelného monitoringu budou předkládány Monitorovacímu výboru Operačního 

programu Jan Amos Komenský a zveřejňovány na webových stránkách předkladatele2 v sekci,  

kde je zveřejněna samotná koncepce.   

Pokud bude zjištěno, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní 

prostředí nebo veřejné zdraví, bude zajištěno přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, 

informování příslušného úřadu a dotčených orgánů a současně bude rozhodnuto o změně koncepce. 

                                                           
2 Viz webové stránky: https://opvvv.msmt.cz/clanek/sea-opjak.htm?a=1. 


