Odbor výkonu státní správy VII
Mezírka 1
602 00 Brno
V Brně dne 18.2.2020
Č. j.: MZP/2020/560/166
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/560/38
Vaše č. j: SEA/01/Zem
Ze dne: 27.1.2020
Vyřizuje: Mgr. Ing. Bc. Josef Žák
Tel.: 267 123 702
e-mail: josef.zak@mzp.cz

Integra Consulting s.r.o.
Pobřežní 16
186 00 Praha 8
ID DS: mvyca73

Věc: Žádost o stanovisko z hlediska ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ke koncepci
„Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje“.
Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, (dále jen MŽP
OVSS VII) místně příslušné v Kraji Vysočina a Kraji Jihomoravském, věcně příslušné
podle ust. § 79 odst. 3 písm. t) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), ve spojitosti s interním
předpisem - organizačním řádem Ministerstva životního prostředí, vykonává působnost
orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů,
důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy.
K možnosti vlivu výše uvedené koncepce na lokality soustavy Natura 2000
v rozsahu své územní a věcné působnosti vydává ke koncepci nazvané „Regionální
inovační strategie Jihomoravského kraje“ plánované na území na území Kraje
Jihomoravského, toto s t a n o v i s k o: podle ust. § 45h a § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., v tom smyslu, že hodnocená koncepce n e m ů ž e m í t samostatně
nebo ve spojení s jinými koncepcemi či záměry v ý z n a m n ý v l i v na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti ve shora vymezené speciální územní oblasti.
Odůvodnění
Dopisem č. j: SEA/01/Zem, ze dne 27.1.2020, požádala Integra Consulting s.r.o.,
Pobřežní 16, 186 00 Praha 8 jako gestor přípravy dokumentu „Regionální inovační
strategie Jihomoravského kraje“, MŽP OVSS VII, jako příslušný orgán ochrany
přírody vykonávající působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které
tvoří součást objektů, důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy na území Kraje
Jihomoravského, o stanovisko, zda může mít koncepce „Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje“, plánovaná na území Kraje Jihomoravského významný vliv na
lokality soustavy Natura 2000, ve výše uvedené vymezené speciální oblasti.
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje je zpracována na období let 2021 až
2027.
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Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále RIS JMK) je základním
strategickým dokumentem Jihomoravského kraje (JMK) a Statutárního města Brna
(SMB) pro realizaci politiky na podporu konkurenceschopnosti, vytváření
ekonomické hodnoty a zhodnocení znalostí skrze inovace.
Smyslem RIS JMK je stimulovat kvalitní podmínky pro inovační podnikání, zejména
investicemi do zvýšení úrovně vzdělávání, výzkumu, image regionu, institucionálního
rámce či přímou podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu.
Připravovaná strategie představuje již pátou generaci RIS JMK, JMK a SMB drží v tomto
ohledu vedoucí pozici v dlouhodobém systematickém rozvoji inovačního prostředí v ČR.
Vize RIS JMK 2021 – 2027.
Otevřená a sebevědomá společnost podporující inovativní prostředí, ve kterém
je radost podnikat, pracovat a žít.
- Otevřená společnost = bezprostřední lidé přístupní novým myšlenkám; spolupráce.
uvnitř regionu i vně; tolerance k různorodosti; vědomí si svého místa na světě.
- Sebevědomá společnost = odpovědná, opírající se o vzdělání a osobní rozvoj.
jednotlivců, leadership a inovace; lidé hrdí na své dovednosti a úspěch.
- Podporující inovativní prostředí = partnerství; sdílená vize; zázemí pro rozvoj talentů,
firem a leaderů; odvaha být průkopníkem.
- Radost podnikat, pracovat a žít = pozitivní nastavení; proaktivita; bezpečí; dostupnost;
prosperující firmy všech velikostí; tvůrčí lidé.
Evoluční změna oproti stávající strategii spočívá v následujících bodech:
- Středobodem úspěšné místní firmy z důvodů potřeb/role odlišných od globálních
korporací.
- Znalostní intenzitu ekonomiky posiluje excelentní výzkum a odbornost.
- Znatelně širší pozornost dostává téma vzdělávání a osobního rozvoje.
- To vše se odehrává v atraktivním prostředí s kvalitně řízenými vnitřními a vnějšími
vztahy.
- Mimo strategii samotnou, ovšem s vlivem na ni, stojí hodnoty, externality a globální
výzvy.
Oblasti změn RIS JMK 2021-2027
Úspěšné místní firmy
Odůvodnění:
Dlouhodobě základní pilíř prosperity a stability.
Ambice přímo ovlivňovat jejich vznik a rozvoj.
Flexibilita a know-how pro reakci na nové výzvy.
Podnikatelé v roli lokálních lídrů posilujících zdravou společnost.
Indikativní vymezení:
- Zájem o podnikání u studentů a absolventů.
- Atraktivní prostředí pro začínající podnikatele (mj. podpůrné služby, otevřená data).
- Zvýšení počtu úspěšných startupů s globálním dosahem.
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- Zvýšení počtu místních firem s unikátní kompetencí (mj. pro řešení globálních výzev).
- Posílení konkurenceschopnosti zavedených malých a středních firem.
- Úspěšní podnikatelé v roli lokálních lídrů sdílí své zkušenosti a podporují zdravou
společnost.
- Akumulace kapitálu a know how, opětovné vnášení zpět do prostředí.
- Podpora přístupu expanze na mezinárodní trhy.
- Mechanismy pro včasné zachycení a reflexi technologických trendů,
Zakořeněné globální společnosti
Odůvodnění:
Tahouni prosperity a znalostní intenzity regionu.
Bez ambice ovlivňovat vnitřní fungování, nýbrž kultivovat vztahy na další prvky
ekosystému.
Strategické funkce a provázanost s dodavateli.
Manažeři v roli lokálních lídrů posilujících zdravou společnost.
Indikativní vymezení:
- Provázanost dodavatelsko odběratelských vazeb na místní prostředí.
- Lokalizace větší části hodnotového řetězce v regionu.
- Vznik a rozvoj technologických center nadnárodního významu.
- Přítomnost strategických funkcí v rámci struktur nadnárodních společností
(kvalifikovaná pracovní místa).
- Firmy investující do vlastního výzkumu a vývoje.
- Sílící spolupráce s veřejným výzkumem a partnerství se školami při vzdělávání.
- Vtažení globálních společností do kultivace místního prostředí.
- Zodpovědný přístup k životnímu prostředí, podpora zdravé společnosti.
Excelentní výzkum a odborné know how
Odůvodnění:
Budování znalostní báze regionu.
Vysoká odbornost v doménách s relevancí pro svět i místní prostředí.
Výsledky a osobnosti zásadní pro společnost.
Indikativní vymezení:
- Popularizace vědy a STEM (science, technology, engineering, mathematics).
- Zajištění dostatků talentů pro výzkum v JMK.
- Zlepšení úroveň strategického řízení výzkumu a odborného vzdělávání na univerzitách.
- Sestavení nových oborů vycházejících z přítomné excelence a reagující na nové výzvy
a trendy.
- Posílení mezinárodní excelence akademického prostředí.
- Zvýšení otevřenosti a mezinárodní přitažlivosti vysokých škol.
- Zvýšení komerčního využití výsledků výzkumu.
- Vznik komerčně úspěšných spinoffů.
- Posílení spolupráce mezi veřejným výzkumem a aplikační sférou (na výzkumu i
vzdělávání).
- Transparentní a proaktivní technologický transfer z univerzit.
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Vzdělávání a osobní rozvoj
Odůvodnění:
Základ otevřené a sebevědomé společnosti.
Široce vnímané téma rozvoje lidského potenciálu.
Nejen u žáků/studentů, nýbrž jako součást života.
Indikativní vymezení:
- Posílení kvality, relevance a atraktivity všeobecné složky vzdělávání (více dětí, které
se baví učit).
- Systém podpory pro talentované žáky a studenty.
- Rozvoj leadershipu, systematická práce s osobním rozvojem.
- Zvýšení mezinárodní zkušenosti, kontaktů a rozhledu absolventů.
- Spolupráce zástupců firem se školami na všech úrovních vzdělávání.
- Neformální vzdělávání jako svébytný, flexibilní a široce dostupný pilíř osobního
rozvoje.
- Nabídka technických a přírodovědných zájmových kroužků.
- Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity.
- Zvýšení praktické připravenosti absolventů učitelských oborů.
- Podpora učitelů/průvodců/lektorů ve vlastním vzdělávání.
- Digitálně gramotná veřejnost.
Stimulující a atraktivní prostředí
Odůvodnění:
Podmínky, ve kterých se rozvoj předchozích oblastí odehrává a které rozvoj všestranně
Podněcují.
Vnitřní propojenost ekosystému a řízení RIS JMK.
Vnější atraktivita regionu a vnímavost k podnětům přicházejícím ze světa.
Indikativní vymezení:
- Proaktivní řízení RIS JMK, vyhledávání příležitostí, příprava intervencí, podpora
pilotních řešení.
- Průběžný sběr dat a evidence pro rozhodování, mezinárodní benchmarking.
- Fungující think tank pro prioritní trendy (na jaké má smysl reagovat).
- Vytvářet široce sdílenou vizi, kompatibilní strategie/aktivity a kulturu spolupráce.
- RIS se propisuje do strategií implementačních agentur a univerzit.
- Zahraniční spolupráce s partnerskými regiony a institucemi.
- Posilování znalosti a identity regionu, prezentace toho nejlepšího.
- Prostředí vstřícnější k cizincům pracujícím/studujícím v regionu.
- Více mezinárodních konferencí (zvýšení povědomí o Brnu/regionu).
Tolik obsah „Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje“.
MŽP OVSS VII, jako orgán ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří
součást objektů, důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy na území Kraje
Jihomoravského,
posoudil
předloženou
koncepci
a
přitom
vycházel
z úvahy, že samotné zpracování koncepce „Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje“, která ve své velmi obecné podobě nemá potenciál způsobit
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přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany
v evropsky významných lokalitách nebo ptačích oblastech ve shora vymezené speciální
územní oblasti, protože neobsahuje konkrétní lokalizaci, objem finančních prostředků ani
plošný rozsah záměrů.
Tento vliv však nelze vyloučit u konkrétních záměrů, lokalizovaných na konkrétních
pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů, důležitých pro obranu státu mimo
vojenské újezdy vycházejících z posuzovaného materiálu. Proto se na tyto budoucí
konkrétní záměry vycházející z této koncepce toto stanovisko nevztahuje a bude nutné
je posoudit samostatně.

S pozdravem

Ing. Jaroslav P o s p í š i l
ředitel odboru výkonu státní správy VII
elektronicky podepsáno
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