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Věc: „Místní rozvojové strategie v územní působnosti místní akční skupiny“ – 
vyjádření ústředního správního úřadu ve smyslu 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 
o posuzování vlivů na životní prostředí“) 

Dne 16. 10. 2012 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) Vaší 
žádost o vyjádření, zda „Místní rozvojové strategie v územní působnosti místní akční 
skupiny“ je třeba podrobit procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující. 

Dne 28. srpna 2012 proběhlo na MŽP k problematice procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí (dále jen „proces SEA“) Místních rozvojových strategií (dále jen „MRS“) 
v územích místních akčních skupin jednání s koordinátorem vyjednávacího týmu Národní sítě 
Místních akčních skupin ČR (dále jen „NSMAS“) panem Václavem Pošmurným. 
Ze závěrů tohoto jednání vyplynulo, že k tomu, aby MŽP mohlo vydat jednoznačné vyjádření, 
zda MRS podléhají procesu SEA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je 
třeba ze strany koordinátora vyjednávacího týmu NSMAS doplnit všechny nezbytné 
informace. Poté, co MŽP obdrží informace v dané věci, vypracuje společně s odborem 
legislativním k výše zmiňované problematice vyjádření. Dne 16. 10. 2012 MŽP obdrželo 
od NSMAS doplňující materiály s žádostí o vyjádření v uvedené věci a následně 14. 11. 2012 
proběhlo k této problematice na MŽP další jednání s tímto závěrem. 

Z Vámi poskytnutých informací a z posledního jednání s koordinátorem 
vyjednávacího týmu Národní sítě Místních akčních skupin ČR a se zástupci Svazu měst a obcí 
České republiky vyplynulo, že na zpracování MRS budou sice částečně participovat orgány 
veřejné správy, MRS jako taková však bude schvalována nejvyšším orgánem Místní akční 
skupiny jako nezávazný dokument vymezující preference určitých aktivit v řešeném území. 
V rámci schvalovací procedury orgán veřejné správy (zastupitelstvo obce) při schvalování 
MRS pouze posoudí, zda je navržená MRS v souladu s koncepčními dokumenty s vazbou 
k danému území a vyjádří se k zařazení správního území obce do území působnosti MRS 
regionu realizované místní akční skupinou. 

V takovém případě pak nelze na MRS nahlížet jako na koncepci vyžadující posouzení 
ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jelikož se nejedná o koncepci 
veřejné správy, která je závazná, resp. úzce svázána s rozhodovací činností veřejné správy. 
Podstatným znakem koncepcí ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je 
závaznost ohledně jejich prosazování v praxi, tedy schopnost ovlivňovat jednání jejích 
adresátů (ať již jde o orgány veřejné správy nebo fyzické a právnické osoby). 
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MRS je ovšem podle dostupných informací připravována jako nezávazný dokument, 
jenž sice může být určitým vodítkem při zvažování rozvoje rozličných aktivit v území, 
v žádném případě však nelze dovozovat, že aktivity obsažené v MRS budou následně bez 
dalšího přebírány jako celek např. při pořizování či aktualizaci územně plánovací 
dokumentace. V souvislosti s těmito argumenty bylo na jednání dále dohodnuto znění níže 
uvedeného textu usnesení zastupitelstva obce. Odkaz na tento text požadujeme uvést 
v Metodice tvorby obsahu integrované strategie území působnosti místní akční skupiny v části 
věnující se problematice SEA.  

„Zastupitelstvo obce (městyse, města) souhlasí se zařazením správního území obce 
(městyse, města) XXX do území působnosti Integrované strategie území regionu XXX 
na období 2014–2020 realizované místní akční skupinou XXX.  

Zastupitelstvo obce (městyse, města) potvrzuje soulad Integrované strategie území 
regionu XXX na období 2014–2020 s rozvojovými (strategickými) dokumenty obce.“ 

Lze tedy konstatovat, že za předpokladu, že bude usnesení zastupitelstva obce 
obsahovat text v podobě uvedené výše a usnesení zastupitelstva obce nebude nijak spjato 
s rozhodovací činností veřejné správy, nebude se jednat o koncepci podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není nutné MRS podrobit procesu SEA podle 
tohoto zákona.  
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