
I. 

NÁVRH USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne        2019 č.    
 

Žádost o zrušení bodu III. 3  usnesení vlády č. 46/2018 ze dne 17. ledna 2018 ve věci vydání 
stanoviska EIA k projektu Plavební stupeň Děčín 

 
Vláda 

I. bere na vědomí Žádost o zrušení bodu III. 3  usnesení vlády č. 46/2018 ze dne 17. ledna 2018 ve 
věci vydání stanoviska EIA k projektu Plavební stupeň Děčín 

II. zrušuje bod  III. 3 usnesení vlády č. 46/2018 ze dne 17. ledna 2018 
 
Provede: 
 
Úřad vlády ČR 
 
 

Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 

 

 

 

II. 
Předkládací zpráva pro jednání Vlády ČR 

Žádost o zrušení bodu III. 3 usnesení vlády č. 46/2018 ze dne 17. ledna 2018 ve věci 
vydání stanoviska EIA k projektu Plavební stupeň Děčín 
 
Vláda ČR svým usnesením č. 46/2018 rozhodla, že ve vztahu k ochraně významně negativně 
ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na 
schválení Koncepce vodní dopravy (dále též jen „Koncepce“) včetně opatření „Realizace stavebních 
opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz“ zahrnujícího návrh záměru „Plavební 
stupeň Děčín“. Zároveň tímto usnesením bodem III. 3 uložila ministru dopravy pokračovat v přípravě 
záměru Plavební stupeň Děčín předložením doplněné dokumentace EIA Ministerstvu životního prostředí 
do 31. října 2018.  
Toto usnesení vlády předpokládalo, že rozhodnutí o převažujícím veřejném zájmu vodní dopravy nad 
veřejným zájmem ochrany bahnitých náplavů (předmět ochrany č. 3270) bude do 28. 2. 2018 doplněno 
o stanovení kompenzačních opatření stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny, konkrétně 
Správou Národního parku České Švýcarsko (dále jen „SNPČS“). 
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K problematice stanovení kompenzačních opatření ke Koncepci si Ministerstvo životního prostředí (dále 
jen „MŽP“) nechalo zpracovat odborné studie, které se staly podkladem pro stanovisko ČNPČS, které 
však bylo vydané až dne 14. listopadu 2018, přičemž došlo k závěru, že kompenzační opatření stanovit 
nelze. Informaci o nemožnosti stanovení kompenzačních opatření MŽP předložilo Vládě ČR pro 
informaci dne 20. listopadu 2018. Vláda však svým usnesením č. 781 z tohoto dne ve znění usnesení č. 
42 ze dne 11. ledna 2019 s informací o nemožnosti stanovení kompenzačních opatření nesouhlasila.  
Na základě společného jednání mezi ministrem dopravy a ministrem zemědělství konaného dne 22. 7. 
2019 na Ministerstvu zemědělství (dále jen „MZe“) bylo rozhodnuto o zadání oponentního posudku ke 
zpracovaným odborným podkladům, které si nechalo vypracovat MŽP.  
Pokud bude výstupem posudku skutečnost, že kompenzační opatření stanovit lze, bude následovat nová 
žádost ze strany Ministerstva dopravy (dále jen „MD“) na MŽP s ambicí nová kompenzační opatření 
stanovit.  
Pokud budou kompenzační opatření stanovena, bude nutné je zapracovat do textu vlastní Koncepce a 
teprve následně bude možné materiál předložit Vládě ČR ke schválení. Vlastní zapracování 
kompenzačních opatření do Koncepce však nemusí být časově náročné.  
Vzhledem k tomu, že termín stanovení kompenzačních opatření ze strany SNP ČS byl několikrát 
prodloužen a výsledkem procesu bylo konstatování, že kompenzační opatření nelze stanovit, nebylo 
možné schválit Koncepci s explicitním uvedením projektu Plavební stupeň Děčín.  
Z tohoto důvodu nebylo možné připravit ani doplnění EIA dokumentace, která musí na Koncepci vodní 
dopravy a proces SEA k této Koncepci navazovat. Nadto lze konstatovat, že úkol vlády předložit do 
určitého data dokumentaci EIA pro Plavební stupeň Děčín na MŽP k určitému datu je věcně nadbytečný, 
neboť se jedná o logický krok v rámci investorské přípravy, který je nezbytný ze strany investora učinit 
v návaznosti na předpokládané schválení Koncepce.  
Časovou náročnost pro dopracování dokumentace EIA pro Plavební stupeň Děčín bude možné určit až 
na základě podoby stanovených kompenzačních opatření.  
Na základě těchto skutečností žádáme o zrušení bodu III. 3 usnesení č. 46/2018 ze dne 17. ledna 2018 
ve věci vydání stanoviska EIA k projektu Plavení stupeň Děčín, protože s ohledem na výše uvedené není 
možné přesně stanovit termín předložení dokumentace EIA. Zároveň se proces EIA řídí zákonem č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), a proto není nutné mít samostatné usnesení vlády na předložení 
dokumentace EIA, neboť tato povinnost vyplývá přímo z tohoto zákona.  
Následný postup:  

• MZe zadá zpracování oponentního posudku ke zpracovaným odborným podkladům; 

• V případě kladného výsledku oponentního posudku by následovalo zaslání nové žádosti ze 
strany MD na MŽP s ambicí nová kompenzační opatření stanovit; 

• Pokud budou kompenzační opatření stanovena, bude nutné je zapracovat do textu vlastní 
Koncepce, teprve následně bude možné materiál předložit Vládě ČR ke schválení.  

Materiál je předkládán bez rozporu. Materiál neobsahuje usnesení, která by byla předmětem 
diskriminace nebo korupčního rizika, ani nemá dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
nebo státní statistické služby. Materiál nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí České republiky 
ani vliv na rovné postavení mužů a žen v České republice. 
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III. 
Vyhodnocení výsledků meziresortního připomínkového řízení 

 
 

Útvar 
 

Uplatněné připomínky 
 

Vypořádání připomínek 

MŽP 

Obecně k materiálu: 
Předkládací zpráva obsahuje několik zavádějících tvrzení ve 
vztahu ke Koncepci vodní dopravy a kompenzovatelnosti jejích 
vlivů (potažmo vlivů záměru Plavební stupeň Děčín, který je 
v koncepci uveden v rámci jednoho z opatření) na stanoviště 
štěrkopískových náplavů jako předmětu ochrany evropsky 
významné lokality Labské údolí.  
Není na zvážení Ministerstva dopravy, zda souhlasí či nesouhlasí 
„s názorem orgánu ochrany přírody a krajiny, že kompenzační 
opatření k předmětu ochrany č. 3270 „bahnité náplavy“ nelze 
stanovit“. Při vědomí, že s informací o nekompenzovatelnosti vlivů 
Koncepce vodní dopravy vyjádřila nesouhlas vláda, je nutné 
zdůraznit, že stanovisko Správy Národního parku České 
Švýcarsko (dále jen „Správa“) je založeno na studiích univerzit a 
vyjádření dalších odborných subjektů, a nikoli na její libovůli. 
Správa v souladu s § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), při vydání stanoviska 
postupovala tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti. Její vyjádření jako vyjádření příslušného orgánu 
ochrany přírody je založeno výhradně na odborných údajích a není 
odvislé od ekonomických či jiných zájmů v území (na kterých může 
být založen nesouhlas (vlády) s nemožností záměr realizovat, není 
však možné vyjádřit nesouhlas s požadavky právních předpisů 
v oblasti ochrany přírody a krajiny). S relativizací odbornosti 
Správy, potažmo výstupů České zemědělské a Masarykovy 
univerzity, nelze souhlasit. 

Upravena předkládací zpráva 

 

Dále je v předkládací zprávě uvedeno, že „iniciovalo další kroky 
směřující k přehodnocení vydaného stanoviska SNPČS“, nicméně 
žádný z těchto kroků nevyužíval de facto jediného zákonného 
nástroje pro přezkum vyjádření vydaného podle části čtvrté 
správního řádu (ustanovení § 156 správního řádu), kterým 
stanovisko Správy je. Lze se proto domnívat, že má-li Ministerstvo 
dopravy pochybnosti o věcné či procesní podobě stanoviska, měl 
být uplatněn právě tento mechanismus. 

Jedná se o rozhodnutí vedení 
resortu dopravy a tento postup byl 
schválen ministrem dopravy. Toto 
rozhodnutí není se správním 
řádem v rozporu. 

 

Považujeme zapojení Ministerstva zemědělství při zpracování 
„oponentní“ odborné studie za nadbytečné a z ničeho 
nevyplývající, neboť stanovení kompenzačních opatření (a tedy i 
posouzení, zda je či není možné kompenzační opatření stanovit) je 
zákonem svěřeno příslušnému orgánu ochrany přírody (viz § 45i 
odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů). 

Respektujeme názor MŽP. 
Nicméně z žádného ustanovení 
zákona nevyplývá, že by do 
takového procesu MZe z titulu 
nadřízeného orgánu státního 
podniku Povodí Labe, jehož 
problematika PSD se 
bezprostředně týká, nemohlo 
spolupracovat. 

MPO 

MPO se zrušením bodu III.3 v této fázi nesouhlasí. Pokud bude 
předkladatel na tomto požadavku i nadále trvat, požadujeme 
důvod vypuštění doplnit o konkrétní opatření tak, aby příprava této 
stavby mohla plynule pokračovat. 

Do textu usnesení byly doplněny 
konkrétní kroky, jak bude dále 
Ministerstvo dopravy postupovat.   

 

 


