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1 Výchozí popis projektu 

Předmětem projektu je výstavba nové výrobní haly včetně pořízení jejího strojního vybavení ve 

městě Borovany nacházejícím se v Jihočeském kraji cca 18 km jihovýchodně od Českých Budějovic. 

Borovany díky své poloze tvoří mikroregionální spádové centrum pro menší obce v okolí (počet 

obyvatel ve městě: cca 4 tis.). Význam centra částečně snižuje blízkost krajského města, do kterého 

část obyvatel dojíždí do zaměstnání. 

Hala o předpokládané rozloze cca 5 000 m2 (100 x 50 m) bude vybudována na soukromém pozemku 

stávající firmy působící ve městě již několik let v oblasti strojírenské výroby pro automobilový 

průmysl. Půjde tedy fakticky o rozšíření stávající výroby (cca na dvojnásobek). 

V ÚPD města je území pro výstavbu haly vymezeno jako průmyslová část města (plocha pro 

průmyslové využití), pozemek je v současné době využíván jako skladovací plocha pro stávající haly a 

je z části vybetonován. 

Realizací projektu se předpokládá vznik cca 70 pracovních míst. S ohledem na situaci na místním trhu 

práce lze přitom očekávat obsazení většiny pracovních pozic zaměstnanci ze širšího regionu a jeho 

zázemí, jelikož čistě v rámci mikroregionu (Borovansko) lze očekávat nedostatek disponibilní pracovní 

síly jak z hlediska množství, tak z hlediska potřebné kvalifikace. 

Město se projektem zabývá proto, že předkladatel záměru žádá ze strany města podporu v podobě 

investice do výstavby přístupové komunikace k areálu výrobní haly a o obecný souhlas s rozšířením 

výroby ve městě. 
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2 Posouzení významnosti projektu 

Jako 1. krok bylo v souladu s kapitolou 4.1 metodiky hodnocení územních dopadů zpracováno 

posouzení významnosti projektu. 

Posouzení významnosti projektu bylo zpracováno s využitím multikriteriálního hodnocení založeného 

na vyhodnocení vybraných základních socioekonomických aspektů projektu (viz navazující kapitola). 

 

2.1 Hodnocení jednotlivých aspektů projektu 

Hodnocení vlivu projektu na zaměstnanost v území 

V oblasti „Zaměstnanost“ je posuzován předpokládaný vliv projektu na zaměstnanost z hlediska 

počtu nově vytvořených trvalých pracovních míst a z hlediska převažujícího typu území, z něhož se 

bude rekrutovat rozhodující část zaměstnanců, kteří obsadí projektem vytvořené pracovní pozice. 

Celkové bodové hodnocení vlivu na zaměstnanost představuje součet bodů přidělených v každém 

z kritérií – tzn. součet bodů za počet vytvořených (zaniklých) pracovních míst a bodů za typ území, 

z něhož bude majoritní část zaměstnanců pocházet. 

Tabulka 1 – Hodnocení vlivu projektu v oblasti „Zaměstnanost“ 

Pořadí Hlavní kategorie/podotázka Varianty odpovědi 
Varianty 
bodování 

Hodnocení 
projektu 

1 Dopad na zaměstnanost     

6 

  

Počet vytvořených/zaniklých trvalých 
pracovních míst (kolik může projekt přinést 
pracovních míst / kolik míst může v 
důsledku projektu zaniknout)? 

0 0 

  1-19 2 

  20-49 4 

  50-99 6 

  100-499 8 

  500+ 10 

        
 

  
Kategorie/typ území - Odkud se bude 
rekrutovat majoritní část zaměstnanců? 

Napříč regionem 3 

2 

    periferie 5 

    venkov 4 

    mikroregionální centrum a jeho zázemí 3 

    regionální centrum a jeho zázemí 2 

    nadregionální centrum a jeho zázemí 1 

        

  
Celkové hodnocení dopadu na 
zaměstnanost 

    8 

 

S ohledem na předpokládanou kapacitu nové výrobní haly se očekává vytvoření zhruba 70 

pracovních míst, což z hlediska bodového hodnocení v prvním posuzovaném kritériu představuje 6 

bodů. Vzhledem ke stávající situaci v oblasti zaměstnanosti v regionu a požadavkům na charakter 

pracovních míst se předpokládá obsazení většiny pracovních míst zaměstnanci ze širšího regionu 

regionálního centra a jeho zázemí, jelikož čistě v rámci mikroregionu Borovansko lze s ohledem na 

velikost území a odhadovanou disponibilní pracovní sílu jak z hlediska množství, tak z hlediska 
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potřebné kvalifikace, očekávat nedostatek potenciálních zaměstnanců. Předpokládá se tedy, že 

pouze část nových zaměstnanců bude přímo z Borovan a nejbližšího okolí a část bude dojíždět 

z širšího spádového území (díky dobré dostupnosti například i z krajského města Českých Budějovic, 

Trhových Svinů, popř. Třeboně). Ačkoliv se zaměstnanci budou rekrutovat i ze 

zmíněných mikroregionálních center, lze předpokládat, že největší část bude z území regionálního 

centra a jeho zázemí. S ohledem na uvedené bylo jako kategorie dotčeného území, odkud se bude 

rekrutovat majoritní část zaměstnanců uvažováno regionální centrum a jeho zázemí, což 

v hodnocení dané kategorie odpovídá 2 bodům. Význam projekt z pohledu potenciálního vlivu na 

zaměstnanost byl tedy ohodnocen 8 body (6 + 2 b.). 

 

Hodnocení vlivu projektu na životní prostředí 

V rámci hodnocení oblasti „Životní prostředí“ posoudil uživatel, zda projekt spadá do seznamu 

záměrů podléhajících hodnocení EIA a zda leží na území se zvláštním režimem ochrany. Výsledné 

bodové hodnocení v dané oblasti je opětovně součtem přidělených bodů v rámci odpovědí na obě 

tato kritéria. 

Tabulka 2 – Hodnocení vlivu projektu v oblasti „Životní prostředí“ 

Pořadí Hlavní kategorie/podotázka Varianty odpovědi 
Varianty 
bodování 

Hodnocení 
projektu 

2 Životní prostředí      

  Spadá projekt do seznamu záměrů 
podléhajících hodnocení EIA? 

Ano 10 
0 

  Ne 0 

         

  

Leží projekt na území, nebo v těsné 
blízkosti území NATURA, CHKO, Národní 
park, CHOPAV, přírodní park, případně v 
blízkosti jiného území s režimem ochrany? 

Ano 5 
0 

    Ne 0 

         

  Celkové hodnocení dopadu na ŽP     0 

 

Projekt výstavby výrobní haly nespadá do seznamu záměrů podléhajících hodnocení EIA podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – jedná se sice o záměr v oblasti strojírenské 

a elektrotechnické výroby, nicméně výrobní plocha haly nepřekračuje 10 000 m2. 

Projekt se dle územně plánovací dokumentace města současně nenachází v území se zvláštním 

režimem ochrany. 

Výsledný předpokládaný vliv na životní prostředí byl hodnocen 0 body. 

 

Hodnocení vlivu projektu na dopravu 

Vliv projektu v oblasti „Doprava“ byl posuzován zodpovězením otázky, zda a případně na jak velkém 

území bude doprava realizací projektu ovlivněna. Jedná se o určení území, na něž má projekt 

z hlediska dopravy – dopravních toků a jejich intenzit – primární dopad. 
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Tabulka 3 – Hodnocení vlivu projektu v oblasti „Doprava“ 

Pořadí Hlavní kategorie/podotázka Varianty odpovědi 
Varianty 
bodování 

Hodnocení 
projektu 

3 Doprava       

  
Bude mít projekt nějaký vliv na dopravu v 
dotčeném území? Pokud ano, na jak 
velkém území bude doprava ovlivněna? 

Ne 0 

2 

  

  

Ano - lokální (obec/město) 2 

  
Ano - mikroregionální (ORP, velké město + 
nejbližší zázemí) 

4 

  Ano - regionální (kraj nebo větší část kraje) 6 

  Ano - nadregionální (více krajů) 8 

  Ano - národní (celá ČR) nebo nadnárodní 10 

        
 

  Celkové hodnocení dopadu na dopravu     2 

 

S ohledem na předpokládaný nárůst počtu zaměstnanců ve firmě lze očekávat zvýšení individuální 

automobilové dopravy (dojížďka do zaměstnání) v řádu několika desítek osobních automobilů denně 

a to i přesto, že část zaměstnanců bude zcela jistě využívat veřejnou dopravu. Z hlediska dopravy 

materiálu do výroby a odvozu hotové produkce lze očekávat mírný nárůst nákladní (kamionové) 

dopravy; výrobní produkce firmy zahrnuje vesměs malé komponenty pro automobilový průmysl, 

zvýšení intenzity nákladní dopravy se tedy v kontextu celkové intenzity dopravy ve městě a okolí 

předpokládá minimální (nárůst dopravy vstupního materiálu a expedice hotové produkce v řádu 

jednotek kamionů týdně). 

Areál leží v těsné blízkosti komunikace II. třídy propojující Borovany s krajským městem. Tato 

komunikace je v současné době zatížena dopravou v řádu tisíců vozidel denně. Nárůst o několik 

desítek vozidel denně je proto z pohledu tohoto zatížení minimální a celkový vliv na dopravu tak lze 

očekávat spíše na lokální úrovni než na úrovni širšího území. 

Předpokládaný vliv projektu na dopravu byl tedy hodnocen 2 body. 

 

Hodnocení vlivu projektu na trh/konkurenci 

V  oblasti „Trh/konkurence“ byla posuzována velikost potenciálního vlivu projektu (ať již v pozitivním 

či negativním smyslu) na případnou konkurenci na trhu, přičemž byla opětovně vyjádřena velikostí 

ovlivněného území. 
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Tabulka 4 – Hodnocení vlivu projektu v  oblasti „Trh/konkurence“ 

Pořadí Hlavní kategorie/podotázka Varianty odpovědi 
Varianty 
bodování 

Hodnocení 
projektu 

4 Trh/konkurence      

  

Ovlivní projekt ať již pozitivně, nebo 
negativně fungování podobného zařízení, 
nebo zařízení působící ve stejném 
oboru/oblasti a nabízející služby pro 
stejnou cílovou skupinu/klientelu? Pokud 
ano, na jak velkém území? 

Ne 0 

6 
  

Ovlivní realizace projektu nabídku určitého 
typu zboží/služeb či poptávku po nich v 
území, kde již produkty pro stejnou cílovou 
skupinu určité zařízení nabízí? Pokud ano, 
na jak velkém území? 

Ano - lokální (obec/město) 2 

  
Ano - mikroregionální (ORP, velké město + 
nejbližší zázemí) 

4 

  Ano - regionální (kraj nebo větší část kraje) 6 

  Ano - nadregionální (více krajů) 8 

  Ano - národní (celá ČR) nebo nadnárodní 10 

         

  
Celkové hodnocení dopadu na 
trh/konkurenci 

    6 

 

Vzhledem k zaměření společnosti a jejímu postavení v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce v 

odvětví automobilového průmyslu (jedná se o firmu, pro niž je jedním z hlavních odběratelů 

společnost Robert BOSCH Č. Budějovice) lze konstatovat, že se jedná o subjekt mikroregionálního až 

regionálního významu, který představuje konkurenci pro několik průmyslových podniků obdobného 

zaměření působících v kraji. Realizace projektu tudíž bude mít primární dopad na tyto subjekty. 

Předpokládaný vliv na trh je v kontextu uvedeného hodnocen jako regionální (kraj či větší část kraje), 

a to 6 body. 

 

Hodnocení vlivu projektu na kvalitu života v území/ změnu nabídky veřejných služeb 

V rámci hodnocení oblasti „Kvalita života/ změna nabídky veřejných služeb“ posoudil uživatel, jakou 

měrou projekt přispěje ke změně (zlepšení či zhoršení) dostupnosti či kvality určité služby veřejného 

charakteru, resp. s ohledem na charakter a zaměření projektu posoudil jeho relevanci ve vztahu 

k hodnocené oblasti. 

Tabulka 5 – Hodnocení vlivu projektu v oblasti „Kvalita života/ zlepšení nabídky veřejných služeb“ 

Pořadí Hlavní kategorie/podotázka Varianty odpovědi 
Varianty 
bodování 

Hodnocení 
projektu 

5 

Kvalita života/zlepšení nabídky veřejných 
služeb (otázka pouze pro veřejné 
projekty/projekty zaměřené na veřejnou 
infrastrukturu a služby) 

      

  
Přispěje projekt k zlepšení nebo zhoršení 
dostupnosti, efektivity, nebo kvality nějaké 
veřejné služby? 

Ne 0 0 
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Pořadí Hlavní kategorie/podotázka Varianty odpovědi 
Varianty 
bodování 

Hodnocení 
projektu 

  

Jak velkému počtu obyvatel bude přibližně 
služba sloužit, případně jak velkému počtu 
dotčená služba již slouží? 

Ano - do 500 obyvatel 2   

  Ano - 500 až 1 999 obyvatel 4   

  Ano - 2 000 až 9 999 obyvatel 6   

  Ano - 10 000 až 49 999 obyvatel 8   

  Ano - více než 50 000 obyvatel 10   

        

  
Kategorie/typ území - na kterém bude/je 
služba poskytována? 

Napříč regionem 3   

    periferie 5   

    venkov 4   

    mikroregionální centrum a jeho zázemí 3   

    regionální centrum a jeho zázemí 2   

    nadregionální centrum a jeho zázemí 1   

          

  
Celkové hodnocení za oblast zlepšení 
veřejných služeb 

    0 

 

S ohledem na skutečnost, že předmětná investice není zaměřena na zlepšení nabídky veřejných 

služeb, je daná oblast z hlediska hodnocení irelevantní a v této oblasti tudíž investice nebyla 

hodnocena, resp. byla hodnocena jako investice, která ke změně dostupnosti, efektivity nebo 

kvality veřejných služeb ze své podstatě nepřispívá. V kontextu uvedeného tedy v dané oblasti bylo 

projektu přiděleno 0 bodů. 

 

Hodnocení charakteru/kvality/progresivity investice 

V oblasti „Charakter a kvalita/progresivita investice“ hodnotil uživatel charakter daného 

záměru/investice ve smyslu inovativnosti a potenciálu pro přínos pro ekonomický rozvoj území. 

Hodnocení bylo zaměřeno primárně na rozlišení, zda se vytvářená pracovní místa týkají pouze 

„montážních závodů“, nebo provozů s vyšší přidanou hodnotou a inovativností, které mají potenciál 

do území přilákat kvalifikovanou pracovní sílu. 

Výsledné bodové hodnocení v dané oblasti je opětovně součtem přidělených bodů v rámci odpovědí 

na kritéria týkající se typu aktivit a lokalizace projektu, přičemž za předpokladu, že projekt neobdrží 

v rámci prvního hodnoceného dílčího kritéria žádný bod (tzn. pokud se jedná o investici do výrobního 

či montážního provozu bez větší přidané hodnoty), nejsou mu přidělovány body ani v rámci druhého 

kritéria (lokalizace). 

Tabulka 6 – Hodnocení vlivu projektu v oblasti „Charakter a kvalita/progresivita investice“ 

Pořadí Hlavní kategorie/podotázka Varianty odpovědi 
Varianty 
bodování 

Hodnocení 
projektu 

6 
Charakter a "kvalita/progresivita" 
investice 

    
 

  Jaké aktivity a v jaké fázi produkčního 
řetězce budou v území díky realizaci 
intervence umístěny? 

Věda/základní výzkum 2 

0   Design/konstrukce/průmyslový výzkum/vývoj 2 

  Výroba/montáž/distribuce 0 
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Pořadí Hlavní kategorie/podotázka Varianty odpovědi 
Varianty 
bodování 

Hodnocení 
projektu 

  Marketing/prodejní a poprodejní služby 2 

  Řídící ústředí/HQ 2 

        
 

  Kde je projekt lokalizován? napříč regionem 3 

- 

    periferie 5 

    venkov 4 

    mikroregionální centrum a jeho zázemí 3 

    regionální centrum a jeho zázemí 2 

    nadregionální centrum a jeho zázemí 1 

        
 

  
Celkové hodnocení za oblast 
perspektivního odvětví 

    0 

 

Projekt bude sice realizován v sídle společnosti, kde je tudíž situováno vedení společnosti a 

realizovány aktivity související s řízením firmy, nicméně pro posouzení charakteru a progresivity 

investice je v daném případě rozhodující zejména zaměření dané společnosti a rozsah aktivit, které 

v místě realizace investice bude vykonávat a struktura aktivit, ke kterým bude daná investice sloužit. 

V tomto ohledu lze konstatovat, že ačkoliv se jedná o sídlo firmy, v celém závodu jsou prakticky 

realizovány pouze jednoduché výrobní a montážní práce pro automobilový průmysl a kontrolní a 

třídící práce na montážních komponentech. V rámci kritéria typu zajišťovaných aktivit je tedy projekt 

ohodnocen 0 body, a takto je tudíž v konečném důsledku hodnocen i předpokládaný vliv projektu 

z pohledu charakteru a „kvality/progresivity“ investice. 

 

2.2 Souhrnné hodnocení výsledků posouzení významnosti projektu, zařazení 

projektu do kategorie dle významnosti 

Na základě provedeného vstupního hodnocení – obodování projektu – bylo v závislosti na dosaženém 

celkovém počtu bodů stanoveno, zda se jedná o projekt, který je z hlediska územních dopadů 

významný a vyžaduje další hodnocení či nikoli. 

 

Konečný výsledek hodnocení projektu v rámci posouzení významnosti činí v součtu dosažených bodů 

v hodnocených dílčích oblastech celkem 16 bodů. 

S ohledem na tuto skutečnost spadá projekt do kategorie A – tzn. středně významný projekt – a jako 

takový bude v dalším kole hodnocení územních dopadů posuzován dle metodiky hodnocení 

dopadů středně významných projektů/investičních záměrů do území (A). 
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3 Popis teorie změny 

V souladu s kapitolou 4.3.1 metodiky hodnocení územních dopadů byl zpracován popis intervenční 

logiky, tedy popis, jakým způsobem by měla intervence v území působit (jaké aktivity budou 

realizovány, jaké budou k jejich realizaci použity vstupy, jaké konkrétní hmatatelné výstupy vzniknou 

po realizaci jednotlivých aktivit, jakým způsobem se jednotlivé výstupy projeví v střednědobém 

horizontu, neboli k jakým povedou výsledkům a jakým způsobem se v kombinaci s dalšími faktory 

projeví v dlouhodobějším horizontu, neboli k jakým povedou dopadům. V rámci teorie změny bylo 

rovněž zohledněno, na jakém území se budou dopady promítat a zda bude vliv projektu na všech 

územích stejný, nebo zda se bude s ohledem na odlišnosti v charakteru území lišit. 

 

Popis teorie změny projektu 

Investor, kterým je soukromá společnost, působící již více než 2 desetiletí ve městě Borovany 

v oblasti strojírenské výroby pro automobilový průmysl, plánuje investovat cca 10 mil. Kč do výstavby 

nové výrobní haly včetně jejího strojního vybavení. K výstavbě chce investor využít vlastní pozemek, 

který se nachází v těsné blízkosti stávající haly v části města, která je v územním plánu označena jako 

plocha pro průmyslové využití. 

Výstupem realizace projektu tedy bude vybudovaná nová hala o rozloze cca 5 000 m2 (100 x 50 m), 

která zajistí zhruba zdvojnásobení stávající produkce firmy/investora. 

V rámci provozu nové haly dojde k vytvoření cca 70 nových pracovních míst. Nábor nových 

pracovníků se s ohledem na situaci na trhu práce ve městě a jeho blízkém okolí (území mikroregionu) 

a zejména s přihlédnutím k odhadované disponibilní pracovní síle v území mikroregionu jak z hlediska 

množství, tak z hlediska potřebné kvalifikace (kdy přímo v rámci města lze očekávat nedostatek 

potenciálních zaměstnanců), předpokládá z území širšího mikroregionu nedalekého krajského centra 

a jeho zázemí. 

Hala bude zásobována nákladními vozidly (kamionovou dopravou) cca 2-krát týdně (dovoz výrobních 

součástek pro opracování), přičemž – s ohledem na skutečnost, že výrobní procesy v hale spočívají 

především v opracování a případně kompletaci malých komponentů pro automobilový průmysl – se 

nepředpokládá zásadní nárůst intenzity nákladní dopravy ve městě okolí. Předpokládaný počet 

(nárůst) kamionů se očekává na úrovni cca 20 kamionů týdně (10 pro dovoz vstupního materiálu + 10 

pro odvoz hotové produkce). Kromě nákladních automobilů bude dopravu v území ovlivňovat 

dojížďka nových pracovníků do zaměstnání a to na úrovni cca 30-40 automobilů denně. Zbývající 

pracovníci budou pravděpodobně s ohledem na stávající praxi dojíždět do zaměstnání veřejnou 

dopravou, případně docházet v místě pěšky. 

S ohledem na situaci v území a charakter výroby lze předpokládat, že noví pracovníci budou přijímáni 

primárně z řad nezaměstnaných uchazečů s odpovídající kvalifikací evidovaných na úřadu práce, 

popř. zčásti „přetaženi“ z konkurenčních firem v regionu, což by nicméně mělo u těchto firem vyvolat 

potřebu náboru nových pracovníků opětovně zejména z řad nezaměstnaných. 

Díky snížení nezaměstnanosti a částečnému ovlivnění výše mezd v území v důsledku větší konkurence 

na trhu práce lze očekávat, že dojde ke zvýšení atraktivity města – jednak jako destinace vhodné pro 

bydlení, jednak také jako centra dojížďky za prací. 
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Nárůst zaměstnanosti a částečné ovlivnění výše mezd pak povede ke zvýšení disponibilních příjmů 

obyvatel, což by v konečném důsledku mělo mít vliv na nárůst daňové výtěžnosti státu (z 

odváděných daní z příjmů fyzických osob) a s ohledem na předpoklad snížení nezaměstnanosti 

v území také na snížení výdajů státu na výplaty podpor v nezaměstnanosti. V důsledku nárůstu 

kupní síly obyvatelstva lze navíc předpokládat vyšší ochotu utrácet za zboží a služby v regionu; 

přeneseně by tak mělo dojít opětovně k nárůstu daňové výtěžnosti státu (ze spotřebních daní, popř. 

z daní z příjmů právnických osob – obchodníků, poskytovatelů osobních služeb atd.).  

Skutečnost, že ne všechna nová pracovní místa budou obsazena nezaměstnanými uchazeči, znamená, 

že na trhu práce dojde k nárůstu konkurence a přetahování kvalifikované pracovní síly od 

konkurence. To může mít negativní vliv na fungování konkurence v území, případně vedoucí až 

k možnému snížení tržeb těchto firem minimálně na dobu než se s nedostatkem pracovních míst 

vypořádají. V konečném důsledku tak může dojít kromě nárůstu daňové výtěžnosti díky rozšíření 

závodu i k snížení daňové výtěžnosti díky vlivu na konkurenci. 

 

Jak již bylo zmíněno, výstavba haly zdvojnásobí výrobní kapacitu společnosti, což zcela jistě povede 

k zvýšení příjmů/tržeb společnosti a tudíž i k zvýšení následné daňové výtěžnosti státu (z odvodů na 

dani z příjmů právnických osob). 

Nová produkce firmy však zabere minimálně z části prostor na trhu, kde se pohybují i další firmy 

působící v dotčeném území v daném oboru. Zvýšení produkce firmy tak může mít naopak negativní 

vliv na konkurenceschopnost ostatních subjektů v regionu – u těchto subjektů tedy může, stejně jako 

v důsledku nedostatku kvalifikované pracovní síly, dojít k poklesu příjmů/tržeb, což by se opětovně 

projevilo ve změně daňové výtěžnosti státu. 

 

Nárůst výrobních kapacit znamená kromě nárůstu potřebných zaměstnanců i zvýšenou potřebu 

subdodávek, a to jak v období realizace projektu – tj. stavební firmy zajišťující výstavbu haly a 

dodavatele strojního vybavení haly –, u kterých lze opět očekávat nárůst příjmů/tržeb s konečným 

dopadem na nárůst daňové výtěžnosti státu, tak na dodavatele (včetně dopravců) a odběratele 

v období po ukončení realizace projektu, u nichž lze s ohledem na celkový nárůst produkce 

předpokládat obdobné efekty (nárůst subdodávek, nárůst odebírané produkce či surovin). 

 

Výrobní hala nebude s ohledem na charakter výroby (strojní obrábění a kompletace malých 

komponentů pro automobilový průmysl) produkovat žádné exhalace do ovzduší, odpadní vody 

budou produkovány v zanedbatelném množství. Úměrně nárůstu výroby dojde ke zvýšení produkce 

kovového a komunálního odpadu (cca na 2-násobek), což nicméně s ohledem na stávající úroveň 

produkce těchto odpadů nepředstavuje zásadní vliv na odpadové hospodářství města. 
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4 Popis cílových skupin/dotčených subjektů 

V kontextu výše uvedeného popisu teorie změny lze předpokládat, že projekt ovlivní následující 

cílové skupiny: 

Obyvatelstvo 

- Přímý efekt na nové zaměstnance ve výrobní hale v podobě snížení nezaměstnanosti 

v dotčeném území a zvýšení disponibilních příjmů těchto dotčených osob. Tito obyvatelé se 

budou rekrutovat zejména z Borovan a jejich blízkého okolí, případně krajského centra a jeho 

okolí. 

- Potenciální dopad na obyvatelstvo města v podobě zvýšené zátěže z dopravy v důsledku 

nárůstu příjezdu a odjezdu kamionů k a od výrobní haly (hluk a emise z dopravy) a v důsledku 

nárůstu IAD, který by měl nicméně být vzhledem k předpokládanému nárůstu objemu 

nákladní dopravy minimální. S ohledem na intenzitu dopravy lze očekávat, že budou ovlivněni 

zejména obyvatelé Borovan, kde může být nárůst dopravy znatelný. V ostatních částech 

regionu bude dopad a tím i vliv na cílovou skupinu minimální. 

- Ovlivnění cen okolních pozemků v důsledku výstavby haly – s ohledem na vymezení dotčené 

plochy v ÚPD města jako plochy pro průmyslové využití nelze předpokládat negativní efekt na 

případné pozemky určené pro domovní a bytovou zástavbu, neboť takovéto se v dané 

lokalitě nevyskytují. S ohledem na další rozvoj „průmyslové zóny“ města lze nicméně 

v důsledku realizace investice teoreticky očekávat nárůst ceny okolních pozemků určených 

pro průmyslové využití. To se dotkne zejména místních obyvatel, kteří vlastní nebo uvažují o 

koupi pozemku v blízkosti areálu. 

- Kromě přímých efektů bude mít projekt vliv na nárůst atraktivity města a rentabilitu služeb 

místních podnikatelů, což se v dlouhodobějším horizontu může promítnout např. do jejich 

rozšíření. I v tomto případě budou ovlivněni zejména místní obyvatelé města a jeho 

spádového území, kteří služby ve městě využívají. 

 

Podnikatelé v oboru, popř. v návazných činnostech 

- Investor 

V případě samotného investora lze v souvislosti s realizací projektu očekávat nárůst 

příjmů/tržeb v důsledku zvýšení výroby na cca 2-násobek, který se v konečném důsledku 

promítne do nárůstu daňové výtěžnosti státu (viz další cílová skupina) v podobě zvýšených 

příjmů na daních (DzP PO) odváděných investorem. 

 

- Konkurenti 

U konkurence lze teoreticky očekávat úbytek pracovních míst v důsledku „přetažení“ části 

zaměstnanců do nové výroby v hale v Borovanech. V takovém případě lze nicméně 

předpokládat, že by konkurence obsadila (nahradila) tyto chybějící pracovní pozice dalšími 

zaměstnanci kupříkladu z řad dostupných nezaměstnaných v regionu s požadovanou 

kvalifikací. V krátkodobém horizontu nicméně může nedostatek pracovních míst na trhu vést 

k snížení tržeb konkurenčních firem a tím i návazné daňové výtěžnosti státu. Tento dopad se 

může dotknout nejen přímé konkurence v daném oboru, ale všech podniků zaměstnávajících 

pracovní sílu vyžadující stejnou či podobnou kvalifikaci. Jak již bylo uvedeno, lze 
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předpokládat, že pracovníci se budou rekrutovat zejména z území krajského centra a jeho 

zázemí, případně ze zázemí mikroregionálních center Borovany, Třeboň a Trhové Sviny. Ve 

stejném území tak může dojít k nedostatku pracovní síly a tím i ovlivnění konkurence 

působící v tomto území. 

Dále lze očekávat dopad na příjmy/tržby konkurenčních subjektů za předpokladu, že by část 

jejich stávající produkce byla nahrazena produkcí nové haly. To by v končeném důsledku 

znamenalo dopad na daňovou výtěžnost státu (snížení příjmů na DzP PO odváděných 

konkurencí). Na rozdíl od konkurence ve smyslu využívání stejné pracovní síly, bude vliv na 

konkurenci ve smyslu odbytu produkce výrazně širší. Navýšená produkce bude dodávána, 

stejně jako stávající, zejména závodu Robert BOSCH v Českých Budějovicích, což bude jistě 

znamenat snížení odběru od jiných dodavatelů v regionu. Lze tedy předpokládat, že nárůst 

konkurence v oblasti odbytu produkce se bude týkat konkurenčních podniků na území celého 

regionu. 

 

- Dodavatelé, odběratelé 

Přínos pro dodavatele v období realizace projektu lze očekávat v souvislosti se samotnou 

výstavbou v podobě zvýšených tržeb stavebních firem a dodavatelů strojního vybavení haly. 

Lze přepokládat, že s ohledem na výši investice a její rozsah budou do výstavby haly zapojeny 

zejména místní stavební firmy působící v území. Dodavatelé strojního vybavení budou 

naopak z výrazně širšího regionu a půjde pravděpodobně o dodavatele na nadregionální, 

respektive v případě výrobních strojů, národní úrovni. 

V období po ukončení realizace projektu lze dále potenciální přínos dodavatelů spatřovat 

v podobě nárůstu objemu dodávek (subdodávek), a to jak u hlavních dodavatelů 

komponentů určených ke zpracování či montáži v hale, tak kupříkladu také u dopravců 

(doprava vstupního materiálu a svoz hotové produkce) a dalších subjektů zapojených do 

produkčního řetězce. V obou případech se bude jednat o dodavatele na regionální úrovni. 

Obdobně u odběratelů produkce haly lze očekávat nárůst tržeb v důsledku zvýšené produkce. 

Vlivy projektu na nárůst (změnu) tržeb všech subjektů zapojených do produkčního řetězce lze 

tedy opětovně přeneseně vnímat v podobě konečných dopadů na daňovou výtěžnost státu 

(změna příjmů na odvodech DzP PO). S ohledem na informaci, že bude produkce dodávána 

zejména závodu BOSCH České Budějovice, je zřejmé, že se bude jednat o subjekty působící 

v rámci stejného mikroregionu. 

 

Město 

- Primárním nákladem pro město budou náklady spojené s výstavbou a údržbou příjezdové 

komunikace k areálu výrobní haly. 

- Projekt díky snížení nezaměstnanosti a dopadu na výši příjmů místních obyvatel ovlivní 

zvýšení atraktivity města pro bydlení a jeho význam z hlediska pracovní dojížďky. 

- Nárůst daňových příjmů z rozpočtového určení daní (RUD) – takovýto přínos lze nicméně 

s ohledem na velikost investice a skutečnost, že se v případě investora z hlediska tržního 
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podílu nejedná o významného regionálního či národního „hráče“, a s ohledem na podíl města 

na celostátních příjmech z RUD, za prakticky minimální. 

- Náklady spojené s nárůstem odpadů produkovaných halou – s ohledem na charakter výroby 

a očekávaný objem a strukturu produkce odpadů (zčásti kovový odpad/šrot, z větší části 

běžný komunální odpad) lze zcela jistě očekávat nárůst produkce odpadů firmy, nicméně vliv 

realizace projektu na odpadové hospodářství města jako celek lze předpokládat spíše velmi 

omezený. 

 

Stát, resp. kraj 

- Nárůst daňové výtěžnosti v důsledku předpokládaného zvýšení a) disponibilních příjmů 

zaměstnanců (zvýšení odvodů na DzP FO), b) příjmů/tržeb investora a dalších dotčených 

subjektů – dodavatelů a odběratelů (zvýšení odvodů na DzP PO). Naproti tomu možný pokles 

daňové výtěžnosti v důsledku snížení příjmů/tržeb konkurence. 

- Úspora nákladů v souvislosti s výplatou dávek na podpory v nezaměstnanosti jakožto přímý 

důsledek vytvoření 70 nových pracovních míst ve vybudované výrobní hale. 

- Nárůst nákladů na údržbu komunikací (v majetku kraje/státu) – s ohledem na předpokládaný 

počet (nárůst) kamionů (na úrovni cca 20 kamionů týdně) lze nárůst těchto nákladů očekávat 

prakticky zanedbatelný. 
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5 Hodnocení relevance a významnosti dopadů 

S využitím informací o projektu uvedených v předchozích kapitolách – zejména tedy v popisu teorie 

změny a popisu cílových skupin – byla v rámci další fáze hodnocení projektu v souladu s metodickým 

postupem uváděným v kapitole 4.3.3 metodiky hodnocení územních dopadů vyplněna matice 

hodnocení významnosti územních dopadů, která ke každému potenciálnímu dopadu, jenž může v 

souvislosti s přípravou a realizací, ale i po ukončení realizace předmětného investičního záměru 

v dotčeném území a u dotčených cílových skupin nastat, uvádí pravděpodobnost jeho vzniku, velikost 

dotčeného území či populace a intenzitu vzniku příslušného dopadu. 
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Tabulka 7 – Matice hodnocení územních dopadů – Investice do výstavby výrobní haly v Borovanech 

Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Dopad na trh a 
konkurenční 

prostředí 

Povede projekt/investice/opatření k 
omezení volby spotřebitelů, zvýšení 
cen v důsledku nižší konkurence, 
nebo k vytvoření bariér pro nové 
dodavatele a poskytovatele služeb? 
Může projekt vést k vzniku chování 
potlačujícího konkurenci, vzniku 
monopolů nebo ohrožení trhu? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude projekt znamenat zvýšení 
konkurence pro již existující 
subjekty poskytující stejné produkty 
/ fungující na stejných cílových 
trzích? 

0 0 0 0 10 6 0 1   17 

Dopad na 
konkurenceschopnost 

firem a tok investic 

Jaký bude mít daný projekt dopad 
na konkurenceschopnost firem v 
dotčeném území? Bude nějak 
ovlivněna produktivita firem 
například v důsledku zvýšení 
kvalifikace a odbornosti/schopnosti 
pracovní síly v regionu nebo v 
důsledku rozvoje technologií a 
produkčních postupů? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Povede projekt k podpoře přílivu 
investic, a to jak nových, tak 
realokaci stávajících (přesun z jiných 
regionů než je území dopadu)? 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Dopad na operativní 
náklady a chování 
podnikatelů a MSP 

Bude mít projekt nějaký dopad na 
dostupnost a ceny základních 
výrobních zdrojů (energie, suroviny, 
pohonné hmoty) včetně 
subdodávek, či dodávek dílů? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Ovlivní realizace projektu/opatření 
dostupnost možností financování 
pro MSP? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Může projekt/opatření přispět k 
větší míře podnikavosti 
lidí/častějšímu zakládání podniků, 
nebo naopak způsobit vyšší míru 
ukončení podnikání? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Povede projekt/opatření k 
zvýhodnění nějaké skupiny 
podnikatelů? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na snížení 
nebo zvýšení 

administrativní 
zátěže podnikatelů 

Ovlivní projekt/opatření povinnosti 
podnikatelů? (struktura, rozsah a 
četnost odevzdávání dat, výkazů, 
dokladů apod.). 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Ovlivní projekt/opatření jakýmkoliv 
způsobem snížení, nebo zvýšení 
vstupních bariér pro podnikání? 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Dopad na zatížení a 
náklady veřejné 

správy 

Povede projekt/opatření k zvýšení 
nebo snížení zatížení veřejné správy 
v důsledku nových agend, nebo 
naopak k zvýšení efektivity 
vyřizování některých agend, a to jak 
v krátkodobém, tak dlouhodobém 
časovém horizontu? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Vyžaduje projekt vytvoření zcela 
nového nebo zásadní 
restrukturalizaci stávajícího úřadu? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na vlastnická 
práva a vývoj cen 

nemovitostí v 
dotčeném území 

Dotkne se projekt/opatření 
vlastnických práv (půda, movitý 
majetek, nemovitý majetek) 
soukromých osob a subjektů? Bude 
nějakým způsobem omezovat 
nákup, prodej nebo nakládání s 
majetkem soukromých osob a 
subjektů? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Ovlivní projekt/opatření cenu 
nemovitostí v území? 

0 0 0 0 5 2 0 1   8 

Dopad na intenzitu 
vědy a výzkumu 

Bude mít realizace 
projektu/opatření dopad na zvýšení 
rozsahu výzkumných aktivit ve 
výzkumných organizacích (zahrnuje 
akademické instituce i veřejné 
výzkumné instituce)? 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Bude mít realizace 
projektu/opatření dopad na zvýšení 
rozsahu výzkumných aktivit ve 
firemním sektoru? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Povede projekt k intenzivnější 
spolupráci firemního sektoru s 
akademickými/výzkumnými 
institucemi? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na inovační 
výkonnost 

Přispěje projekt k inovacím - 
zavádění nových/inovovaných 
produktů, technologií, výrobních 
procesů, nových způsobů přístupu k 
zákazníkům? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na 
zaměstnanost a trh 

práce 

Povede projekt/opatření přímo či 
nepřímo k vzniku nebo zániku 
pracovních míst? 

5 4 0 1 10 4 0 5 10 19 

Ovlivňuje projekt/opatření nějakým 
způsobem zaměstnatelnost 
vybraných cílových skupin? 
(handicapovaní, matky po mateřské 
dovolené, absolventi, pracující v 
předdůchodovém věku apod.) 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na 
strukturu/kvalitu 
pracovních míst 

Ovlivňuje projekt/opatření kvalitu 
pracovních míst v dotčeném území? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Ovlivňuje projekt/opatření nějakým 
způsobem přístup pracujících a 
nezaměstnaných k dalšímu 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

vzdělávání a rekvalifikacím? 

Ovlivní projekt nějakým způsobem 
bezpečnost, zdraví a důstojnost 
pracujících? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na rovné 
příležitosti a sociální 

inkluzi 

Bude mít projekt/opatření nějaký 
dopad na přístupnost trhu práce, 
případně na vstup nebo opuštění 
trhu práce? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření nějaký 
vliv na dostupnost služeb a zboží v 
území, případně dostupnost služeb 
a zboží pro nějakou skupinu 
obyvatel? (pošta, úřady, internet, 
obchod, lékař) 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na soukromí, 
správu a bezpečnost 

soukromých dat 

Ovlivní nějakým způsobem 
projekt/opatření administrativní 
zátěž jednotlivců či skupin? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt nějaký dopad na 
ochranu soukromí jednotlivců? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude projekt vyžadovat sběr, 
uchovávání a zpracování osobních 
dat nebo přístup k osobním datům? 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Dopad na bezpečnost 
a zdraví 

Ovlivní projekt/opatření zdraví a 
bezpečnost obyvatel? Ovlivní 
nějakým způsobem úmrtnost, 
úrazovost, naději na dožití a další 
související faktory prostřednictvím 
lepších socioekonomických 
podmínek (lepší pracovní prostředí, 
vyšší příjmy, vzdělání, stravování, 
lepší informovanost o zdravém 
životním stylu apod.)? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Ovlivní projekt/opatření zdraví a 
bezpečnost obyvatel v důsledku 
změny dopravní bezpečnosti, nebo 
změny vlivů na okolní prostředí 
(emise, čistota vody apod.)? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Ovlivní projekt/opatření nějakým 
způsobem pravděpodobnost 
výskytu rizik jako jsou požáry, 
povodně, exploze apod.? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na kriminalitu, 
terorismus a 
bezpečnost 

Bude mít projekt/opatření nějaký 
vliv na bezpečnost, kriminalitu nebo 
hrozbu terorismu? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na kvalitu a 
dostupnost 
vzdělávání 

Ovlivní projekt/opatření jakýmkoliv 
způsobem přístup jednotlivců či 
skupin k veřejnému/soukromému 
vzdělávání a celoživotnímu učení? 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Ovlivní projekt kvalitu a zaměření 
vzdělávacího systému ve vztahu k 
potřebám trhu práce a 
zaměstnavatelů? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na kulturu 

Bude mít projekt/opatření nějaký 
dopad na zachování kulturního 
dědictví? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Ovlivní nějakým způsobem 
projekt/opatření kulturní 
rozmanitost a angažovanost 
obyvatel v kulturním dění, 
dostupnost kultury a rozsah kulturní 
nabídky? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na dopravu a 
využití energií 

Bude mít projekt/opatření dopad 
na zvýšení nebo snížení poptávky 
po energiích nebo pohonných 
hmotách? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření nějaký 
vliv na závislost ekonomiky na 
energiích? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření nějaký 
vliv na podíl využití obnovitelných 
zdrojů energií? Bude mít nějaký 
dopad na strukturu využívaných 
paliv a energií? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření nějaký 
vliv na objem dopravy v dotčeném 

10 2 0 1 10 2 0 1 13 13 
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

území? Ovlivní nějakým způsobem 
dělbu přepravní práce? 

Bude mít projekt/opatření nějaký 
vliv na dostupnost území? Bude mít 
projekt nějaký vliv na plynulost 
dopravy? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na kvalitu 
ovzduší 

Bude mít projekt/opatření nějaký 
vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném 
území? Ovlivní projekt jakýmkoliv 
způsobem množství či strukturu 
znečišťujících látek v ovzduší včetně 
produkce skleníkových plynů? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na 
biodiverzitu, přírodu 

a krajinu 

Může mít projekt nějaký dopad na 
biodiverzitu v dotčeném území, 
množství živočichů a rostlin v 
území, případně jejich rozmanitost 
a strukturu? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření dopad 
na chráněné nebo ohrožené druhy 
a jejich přírodní stanoviště a 
biotopy? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření vliv na 
fragmentaci krajiny, nebo narušení 
či jiné ovlivnění migračních koridorů 
nebo jejich ochranných pásem? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření nějaký 
vliv na ráz krajiny? 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Dopad na kvalitu a 
zdroje vody 

Ovlivní projekt/opatření kvalitu a 
množství povrchových a 
podzemních vod, včetně 
dostupnosti a kvality pitné vody? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na kvalitu a 
využití půdy 

Ovlivní projekt/opatření kvalitu či 
znečištění půdy? Bude mít 
projekt/opatření nějaký vliv na erozi 
půdy? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude projekt vyžadovat zábor 
dosud nevyužité půdy? Nebo 
naopak přispěje k opětovnému 
využití půdy, která je nevyužitelná v 
důsledku kontaminace či jiné 
bariéry? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření vliv na 
revitalizaci a znovuvyužití 
brownfieldů? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Bude mít projekt/opatření vliv na 
retenční schopnost krajiny? 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Povede projekt ke změně způsobu 
využití půdy? Např. změně typu 
zemědělské aktivity apod. 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Dopad na 
obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje 

Bude mít projekt/opatření nějaký 
dopad na využití obnovitelných 
zdrojů na takové úrovni, kdy se 
daný zdroj nedokáže obnovovat? 

0 0 0 0 0 0 0 0     
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Název dopadu 

Pomocné otázky/popis a 
specifikace dopadu, které by měly 
pomoct zpracovatelům hodnocení 

v pochopení, co je daným 
dopadem přesně míněno, čeho se 

všeho týká apod. 
 

V některých případech se všechny 
návodné otázky týkají jednoho 

dopadu, v některých případech se 
bude dopad "rozpadat" na několik 

dílčích, které budou hodnoceny 
samostatně. 

Hodnocení významnosti dopadu 
 

V případě hodnocení území nebo populace bude hodnoceno (bodováno) vždy pouze jedno hledisko, vždy 
to, které je u daného projektu více relevantní! 

Součet v 
období 

realizace 

Součet v 
období 

po 
ukončení 
realizace 

V období realizace V období po ukončení realizace 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Pravděpodobnost 
výskytu dopadu

1)
 

Dotčené 
území

2)
 

Velikost 
dotčené 

populace
3)

 

Intenzita 
dopadu

4)
 

Bude mít projekt nějaký dopad na 
využití neobnovitelných zdrojů? 
(podzemní vody, minerály, uhlí, 
atd.) 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Produkce odpadů a 
jejich recyklace 

Bude mít projekt/opatření nějaký 
dopad na nakládání s odpady (TKO, 
zemědělský, průmyslový, toxický 
odpad apod.) nebo jeho další využití 
(recyklace)? 

10 2 0 1 10 2 0 1 13 13 

Pozn.: 
1)

 Pravděpodobnost výskytu dopadu: 0 b. - žádná; 1 b. - minimální; 5 b. - pravděpodobná; 10 b. - hraničící s jistotou 

 
2)

 Dotčené území: 2 b. - lokální (město/obec); 4 b. - mikroregionální (ORP, velké město + zázemí); 6 b. - regionální (kraj); 8 b. - nadregionální; 10 b. – národní 

 
3)

 Velikost dotčené populace: 2 b. - do 500 obyv.; 4 b. - do 2 tis. obyv.; 6 b. - do 10 tis.; 8 b. - do 50 tis.; 10 b. - nad 50 tis. 
4)

 Intenzita dopadu: 0 b. - žádná; 1 b. - minimální; 5 b. - střední; 10 b. - vysoká 
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5.1 Rekapitulace dosažených výsledků hodnocení relevance a významnosti 

dopadů 

Z hodnocení relevance a významnosti dopadů ve vazbě na projekt investice do výstavby výrobní haly 

v Borovanech, zpracovaného v předchozí kapitole v rámci souhrnné matice hodnocení významnosti 

územních dopadů vyplývá, že 50 dopadů lze ve vztahu k předmětnému projektu označit jako 

irelevantní, popřípadě nevýznamné. Jedná se tedy o dopady, které obdržely nulové hodnocení. 

V případě irelevantních dopadů se jedná se o dopady, které s ohledem na charakter (zaměření) 

investice v podstatě, z logiky věci, nemohou nastat. Je kupříkladu zřejmé, že investice do výrobní haly 

nebude mít vliv na: 

- zatížení a náklady veřejné správy, 

- intenzitu vědy a výzkumu, 

- inovační výkonnost firem, 

- soukromí, správu a bezpečnost soukromých dat, 

- kriminalitu, terorismus a bezpečnost či, 

- kulturu v dotčeném území. 

V případě nevýznamných dopadů sice lze za určitých předpokladů u projektu daného charakteru 

jejich vznik/výskyt označit za možný, v daném konkrétním případě ale na základě posouzení dílčích 

charakteristik projektu (zaměření, rozsah, očekávané vstupy a výstupy projektu, velikost ovlivněného 

území či dotčené skupiny apod.) hodnotitel u dále uvedených a stručně okomentovaných dopadů 

dospěl k závěru, že příslušný dopad ve vazbě na daný projekt nenastane či je ze své podstaty 

naprosto zanedbatelný. 

Mezi takovéto dopady lze s ohledem na provedené hodnocení zařadit zejména: 

- Dopad na operativní náklady a chování podnikatelů a MSP – vliv na operativní náklady by 

mohl nastat v případě, že by výstavba nové haly měla zásadní dopad na zlepšení pozice firmy 

na trhu ve smyslu možnosti vyjednání nižších dodavatelských cen vstupních 

surovin/komponent či naopak vyšších cen u svých odběratelů; s ohledem na skutečnost, že se 

jedná o lokálního výrobce, který je jedním z mnoha dodavatelů komponent pro automobilový 

průmysl, nelze předpokládat, že by takováto situace v důsledku realizace projektu 

takovéhoto charakteru a rozsahu reálně nastala 

- Dopad na snížení nebo zvýšení administrativní zátěže podnikatelů – dopad by teoreticky 

mohl nastat v souvislosti se změnou určitých povinností podnikatelů ve smyslu účetnictví či 

výkaznictví, což v důsledku „pouhého“ rozšíření stávající výrobní činnosti nelze očekávat 

(dojde pouze k navýšení stávajícího objemu administrativy podniku v souvislosti s rozšířením 

výroby a zvýšením počtu zaměstnanců, nicméně procesně se tato agenda nijak nezmění, tzn. 

případný dopad na četnost či frekvenci odevzdávaných výkazů apod. bude nulový) 

- Dopad na vlastnická práva a vývoj cen nemovitostí v dotčeném území – na vlastnická práva 

projekt vliv fakticky nemá, jelikož se jedná o investici realizovanou čistě na pozemcích 

investora; ceny nemovitostí by projekt teoreticky ovlivnit mohl, kdy v důsledku rozšíření 

výroby/zřízení dalšího provozu v „průmyslové zóně“ města a tím jejího rozšíření může dojít 
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k jejímu zatraktivnění pro další potenciální investory a potenciálnímu nárůstu ceny pozemků, 

projekt je nicméně relativně malá investice, která by ceny pozemků zásadněji ovlivnit neměla 

- Dopad na strukturu/kvalitu pracovních míst – struktura či kvalita pracovních míst se 

v důsledku realizace projektu nijak nezmění, dojde pouze k vytvoření nových pracovních míst 

ve strojírenství, které budou odpovídat stávající struktuře výroby ve firmě 

- Dopad na rovné příležitosti a sociální inkluzi – i zde se jedná o dopad, který by teoreticky 

mohl nastat a to v několika rovinách. Vytvořením pracovních míst, která budou obsazena 

minimálně z části nezaměstnanými, může dojít k zlepšení dlouhodobě nezaměstnaných na 

trh práce a tím zlepšení jejich rovných příležitostí a zajištění jejich inkluze. Pravděpodobnost, 

že vytvořená pracovní místa obsadí dlouhodobě nezaměstnaní je však velmi malá a z tohoto 

pohledu je tudíž daný dopad nerelevantní. Druhou rovinou je vytvoření míst ve venkovských 

a periferních oblastech, tedy v územích, kde jsou pracovní místa obtížně dostupná a jejich 

vznikem tak dojde k zlepšení přístupu místní obyvatel na trh práce. Řešené území však není 

ani periferií ani venkovskou oblastí a dopad je tak i z tohoto pohledu irelevantní. Třetím 

možným úhlem pohledu je vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce, 

jako jsou starší lidé v předdůchodovém věku, ženy po mateřské dovolené apod. Projekt však 

není specificky zaměřen právě na takovéto osoby a ačkoliv k je možné že některá pracovní 

místa obsadí někdo ze zmíněné cílové skupiny, pravděpodobnost je velmi malá. I v tomto 

případě je tak potvrzeno, že se jedná o nerelevantní dopad. 

- Dopad na bezpečnost a zdraví – s ohledem na skutečnost, že v rámci běžné činnosti firmy se 

předpokládá dodržování všech závazných norem souvisejících s danou činností, tento dopad 

by neměl nastat; výrobní proces se v souvislosti s výstavbou nové haly nebude nijak měnit, 

tzn. nedojde kupříkladu k zavedení nových technologií, které by významně (ať již pozitivně či 

negativně) ovlivnily bezpečnost či rizikovost práce 

- Dopad na kvalitu a dostupnost vzdělávání – vznik dopadu by připadal v úvahu za 

předpokladu, že by součástí projektu byla i nějaká opatření spočívající v rekvalifikaci či 

zaškolování potenciálních zaměstnanců, samotná investice do výrobní haly nemá na tuto 

oblast vliv 

- Dopad na kvalitu ovzduší – vznik dopadu by připadal v úvahu za předpokladu, že by výrobní 

hala produkovala nějaké emise do ovzduší, k čemuž v souvislosti s jejím provozem nebude 

docházet 

- Dopad na biodiverzitu, přírodu a krajinu – v souvislosti s výstavbou haly připadá teoreticky 

v úvahu vliv projektu na ráz krajiny, ale jelikož se území pro výstavbu nachází v průmyslové 

zástavbě, bude faktický vliv projektu na charakter krajiny zanedbatelný 

- Dopad na kvalitu a využití půdy – v případě řešeného záměru by mohlo dojít k vlivům na 

zábor dosud nevyužité půdy, popř. vlivům na retenční schopnost krajiny; zde nicméně 

opětovně s ohledem na skutečnost, že se záměr nachází v „průmyslové zóně“ na zpevněných 

pozemcích (vybetonovaná plocha) určených pro výstavbu průmyslových objektů není výskyt 

daných vlivů relevantní 

- Dopad na kvalitu a zdroje vody – i zde s ohledem na lokalizaci projektu v zastavěném územím 

vymezeném jako průmyslová oblast a vzhledem k faktu, že záměr nezasahuje žádné zdroje 

podzemní ani povrchové vody, není výskyt daného vlivu relevantní 



Příklad využití metodiky na záměru výstavby výrobní haly v Borovanech 
 

Metodika hodnocení územních dopadů  Stránka 28 z 36 

- Dopad na obnovitelné a neobnovitelné zdroje – i zde by výskyt dopadu připadal v úvahu 

pouze za předpokladu, že by výrobní hala využívala pro svůj chod buďto takových 

obnovitelných zdrojů a v takové míře, že by se tyto nedokázaly obnovovat, anebo v zásadní 

míře neobnovitelných zdrojů (např. uhlí, dřevo apod.) 

 

V rámci hodnocení relevance a významnosti dopadů projektu investice do výstavby výrobní haly v 

Borovanech byl 1 z relevantních dopadů vyhodnocen jako malý dopad. 

Jedná se o potenciální dopad na cenu nemovitostí v dotčeném území, kdy v souvislosti s výstavbou 

nové výrobní haly lze teoreticky očekávat nárůst ceny okolních pozemků určených pro průmyslové 

využití, který by se dotkl zejména místních obyvatel, kteří vlastní nebo uvažují o koupi pozemku 

v blízkosti areálu. Předmětný dopad lze vzhledem k charakteru a rozsahu investice vnímat jako 

pravděpodobný (tzn. dopad může, ale nemusí nastat), tzn. že byl z hlediska pravděpodobnosti 

výskytu ohodnocen 5 body. Dotčeným územím je přitom území města, tzn. lokální úroveň – 2 body. 

Intenzitu dopadu lze očekávat minimální (jak uvedeno, investice není takového charakteru a 

významu, kdy by bylo reálné očekávat, že bude mít zásadní vliv na cenu pozemků v dané lokalitě) – 1 

bod. 

Celkový součet bodů v rámci dopadu na ceny nemovitostí v dotčeném území tedy činí 8 bodů. 

 

Celkem 4 dopady byly v rámci hodnocení označeny jako dopady střední. Jedná se o následující: 

- Dopad na trh a konkurenční prostředí 

- Dopad na zaměstnanost a trh práce 

- Dopad na dopravu a využití energií 

- Dopad na produkci odpadů a jejich recyklaci 

Dopady vyhodnocené jako střední jsou v další části této kapitoly stručně zrekapitulovány (uvedeno 

zdůvodnění, jak hodnotitel dospěl k závěru, že se jedná o střední dopad, tzn. zdůvodnění 

provedeného bodového hodnocení v rámci hodnocení relevance a významnosti dopadů), přičemž 

v rámci kapitoly navazující jsou v souladu s metodickým postupem uváděným v kapitole 4.3.5 

metodiky hodnocení územních dopadů hodnoceny formou zjednodušeného expertního hodnocení a 

slovního popisu. 

 

V rámci hodnocení relevance a významnosti dopadů projektu investice do výstavby výrobní haly v 

Borovanech nebyl žádný z relevantních dopadů vyhodnocen jako významný. 

 

Stručná rekapitulace středních dopadů 

Dopad na trh a konkurenční prostředí 

(Pomocná otázka: Bude projekt znamenat zvýšení konkurence pro již existující subjekty poskytující 

stejné produkty / fungující na stejných cílových trzích?) 

V období realizace projektu (výstavby haly) nebude z logiky věci představovat konkurenci pro již 

existující subjekty na trhu, tzn. veškerá hodnocená kritéria (pravděpodobnost výskytu dopadu, 
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dotčené území, resp. velikost dotčené populace a intenzita dopadu) byla hodnocená jako nulová (0 

bodů). 

V období po ukončení realizace projektu se předpokládá navýšení produkčních kapacit (v důsledku 

výstavby haly) na cca 2násobek. Přestože kapacita rozšířeného závodu nebude příliš velká a dopad na 

konkurenci nikterak zásadní, je téměř jisté, že k určitému ovlivnění konkurence v důsledku zvýšení 

kapacit a tím i zabrání většího podílu na trhu dojde. V tomto ohledu je tedy pravděpodobnost výskytu 

dopadu hodnocena jako hraničící s jistotou, čemuž odpovídá bodové hodnocení na úrovni 10 bodů. 

Dotčeným (převažujícím) územím bude s ohledem na působnost společnosti a její dodavatelsko-

odběratelské vazby primárně území širšího regionu (kraj) – 6 bodů. 

Intenzitu dopadu lze označit jako minimální – společnost je jedním z mnoha dodavatelů v dané 

oblasti a zvýšení její produkce výrazněji neovlivní působení ostatních firem v daném oboru na trhu – 

1 bod. 

Celkový součet bodů v rámci dopadu na zaměstnanost a trh práce tedy činí 17 bodů. 

 

Dopad na zaměstnanost a trh práce 

(Pomocná otázka: Povede projekt/opatření přímo či nepřímo k vzniku nebo zániku pracovních 

míst?) 

V období realizace projektu – tzn. po dobu výstavby haly – lze hypoteticky očekávat nárůst počtu 

nových pracovních míst u stavebních firem/ dodavatelů zakázky. Je ale pravděpodobné, že s ohledem 

na charakter a technologickou i finanční nenáročnost investice (půjde o investici technologicky 

nenáročnou a s relativně nízkým rozpočtem v řádu několika milionů Kč) budou dodavatelé stavby po 

toto přechodné období schopni zakázku realizovat buďto s využitím svých stávajících personálních 

kapacit, anebo případně s využitím subdodavatelů, a k vytvoření nových pracovních míst tedy 

nedojde. S ohledem na tuto „nejednoznačnost“, kdy výskyt dopadu je možný, ale zároveň jej nelze 

stanovit s úplnou jistotou, lze tedy jako nejvhodnější zvolit variantu, že výskyt dopadu bude 

pravděpodobný, a tomu odpovídající bodové hodnocení na úrovni 5 bodů. 

V souvislosti s provozem výstupů projektu, tzn. nově vybudované výrobní haly se dle základních 

informací a vstupního popisu/ teorie změny projektu předpokládá vytvoření cca 70 nových 

pracovních pozic. Pravděpodobnost vzniku nových pracovních míst je tedy v daném případě jistá, 

projekt tudíž v tomto kritériu obdržel 10 bodů. 

Jak v rámci realizace projektu, tak v rámci následného provozu nově vybudované haly se budou 

případní noví zaměstnanci rekrutovat z obyvatel přilehlého regionu. Pro posouzení daného dopadu 

není důležité, kolik jich bude (tento aspekt je zahrnut v intenzitě dopadu), ale jak velké území bude 

dopadem ovlivněno. Pokud tedy budou pracovní místa obsazena pracovníky z mikroregionu a 

přilehlého okolí, bude daný dopad bodován 4 body. 

Jak již bylo uvedeno, v případě realizace investice bude vliv na zaměstnanost patrně velmi malý (1b.). 

V době po ukončení realizace a zahájení provozu haly je potřeba zohlednit o jaké území se jedná, hala 

vyroste v mikroregionálním centru, kde je i 70 pracovních míst již znatelný počet, zaměstnanci se 

navíc budou patrně rekrutovat z mikroregionu a dopad proto bude hodnocen jako střední, tzn. 5 

body. 
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Celkový součet bodů v rámci dopadu na zaměstnanost a trh práce tedy činí 19 bodů (s ohledem na 

skutečnost, že výsledné součty za období realizace a za období po ukončení realizace se liší, je v 

souladu s metodikou brán jako rozhodující vyšší z dosažených součtů – tzn. součet za období po 

ukončení realizace projektu). 

 

Dopad na dopravu a využití energií 

(Pomocná otázka: Bude mít projekt/opatření nějaký vliv na objem dopravy v dotčeném území? 

Ovlivní nějakým způsobem dělbu přepravní práce?) 

V souvislosti s provozem nové výrobní haly dojde k nárůstu potřeby jejího zásobování vstupními 

komponenty (výrobní součástky pro opracování, popř. montáž) i ke zvýšené potřebě exportu 

vyrobené produkce k odběratelům. V souladu se stávajícími postupy distribuce se předpokládá 

realizace dodávek a expedice hotové produkce s využitím nákladní (kamionové) dopravy. Objem 

vyrobené produkce nicméně odpovídá charakteru výroby a výrazně nenavýší stávající objem dopravy. 

Předpokládá se nárůst dopravy o cca 20 kamionů týdně, což s ohledem na stávající vytíženost 

hlavních příjezdových komunikací do města (dle údajů sčítání dopravy) je zanedbatelný nárůst. 

Pravděpodobnost nárůstu objemu dopravy lze nicméně označit za hraničící s jistotou – tzn. 10 bodů. 

I vzhledem k uvedenému minimálnímu zatížení dopravní sítě lze konstatovat, že primárně dotčeným 

územím, v němž se vliv nárůstu dopravy projeví, bude v podstatě pouze území města – 2 body. 

Intenzitu dopadu lze vzhledem k výše uvedeným skutečnostem označit jako minimální – 1 bod. 

Celkový součet bodů v rámci dopadu na dopravu a využití energií tedy činí 13 bodů 

 

Dopad na produkci odpadů a jejich recyklaci 

(Pomocná otázka: Bude mít projekt/opatření nějaký dopad na nakládání s odpady (TKO, 

zemědělský, průmyslový, toxický odpad apod.) nebo jeho další využití (recyklace)?) 

Zvýšenou produkci odpadů lze s pravděpodobností hraničící s jistou očekávat jak v období realizace 

projektu (odvoz odpadů vzniklých v rámci stavby), tak v období po ukončení realizace projektu 

(nárůst objemu produkovaných odpadů z výroby i běžného komunálního odpadu). Pravděpodobnost 

nárůstu objemu produkovaných odpadů tedy hraničí s jistotou – 10 bodů. 

Produkce odpadů se bude primárně dotýkat města, tzn. lokální úrovně – 2 body. 

Intenzitu dopadu lze s ohledem na charakter výrobního procesu označit jako minimální – 1 bod. 

Celkový součet bodů v rámci dopadu na produkci odpadů a jejich recyklaci činí 13 bodů 
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6 Specifikace dále hodnocených dopadů 

S ohledem na skutečnost, že předmětný projekt je hodnocen podle metodiky A pro středně 

významné projekty, jsou dále hodnoceny „pouze“ dopady, které z předchozích hodnocení vzešly jako 

střední či významné. 

 

6.1 Shrnutí a zdůvodnění k dopadům hodnoceným jako střední 

Dopad na trh a konkurenční prostředí 

(Pomocná otázka: Bude projekt znamenat zvýšení konkurence pro již existující subjekty poskytující 

stejné produkty / fungující na stejných cílových trzích?) 

V důsledku realizace projektu dojde ke zdvojnásobení produkce investora, což bude mít vliv na firmy 

působící ve stejném oboru v území, na kterém se firma pohybuje, tzn. v oblasti strojírenské výroby 

pro automobilový průmysl). Dotčené firmy budou či potenciálně mohou být zasaženy poklesem 

tržeb, případně zaměstnanosti (buďto v rámci fluktuace zaměstnanců do nové výrobní haly, anebo 

čistě v důsledku poklesu tržeb a nutnosti propuštění části stávajících zaměstnanců). Dotčené budou 

zejména firmy působící ve stejném oboru na území regionu Jihočeského kraje, protože firma dodává 

převažující část své produkce právě odběratelům v regionu, jejichž další dodavatelé jsou rovněž 

převážně z regionu. 

 

Dopad na zaměstnanost a trh práce 

(Pomocná otázka: Povede projekt/opatření přímo či nepřímo k vzniku nebo zániku pracovních 

míst?) 

Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost a trh práce spočívající ve vytvoření 

nových pracovních míst v oblasti zpracovatelského průmyslu. Konečným kvantifikovatelným 

dopadem bude a) změna výše výdajů na podpory v nezaměstnanosti v případě, že budou nová 

pracovní místa obsazena nezaměstnanými, b) změna daňové výtěžnosti státu (státního rozpočtu) v 

souvislosti s výběrem daní z příjmů fyzických osob (jako důsledek změny disponibilních příjmů 

obyvatel (zaměstnanců) dotčených projektem/opatřením) a v souvislosti s výběrem daní z příjmů 

právnických osob (podnikatelů). 

 

Dopad na dopravu a využití energií 

(Pomocná otázka: Bude mít projekt/opatření nějaký vliv na objem dopravy v dotčeném území? 

Ovlivní nějakým způsobem dělbu přepravní práce?) 

Projekt bude mít dopad na nárůst objemu dopravy v dotčeném území opětovně s ohledem na zvýšení 

produkce investora a tudíž i nárůst dodávek vstupních surovin/komponent dovážených do výrobní 

haly a současně také nárůst expedovaných výstupů odběratelům. Vzhledem k předpokladu zachování 

stávajících distribučních řetězců, kdy pro dopravu do i z firmy je využívána automobilová nákladní 

(kamionová) doprava, se nárůst objemu této dopravy projeví ve zvýšení dopravní intenzity na 

hlavních příjezdových komunikacích v okolí města Borovany, primárně tedy na silnici II/155 (ve směru 

od Českých Budějovic). 
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Vzhledem ke stávající intenzitě dodávek a expedici výstupů (celkem cca 20 kamionů týdně pro dovoz 

vstupních materiálů i expedici výroby) se při očekávaném zdvojnásobení objemu produkce 

předpokládá také dvojnásobný nárůst intenzit dopravy. Tento nárůst, vztažený k celkové intenzitě 

dopravy na zmíněném hlavním tahu, lze nicméně vnímat jako zanedbatelný. 

Realizovaný projekt bude mít dopad i na nárůst individuální automobilové dopravy (dojížďka nových 

zaměstnanců do haly), který se s ohledem na počet nově vytvořených pracovních míst předpokládá 

v řádu několika desítek automobilů (cca 30 – 40 při předpokladu, že část zaměstnanců bude využívat 

IAD, popř. jich část bude jezdit společně, a část naopak využije veřejnou hromadnou dopravu). I 

v tomto případě by mělo zvýšení intenzity dopravy být s ohledem na její stávající úroveň na 

dotčených komunikacích minimální. 

 

Dopad na produkci odpadů 

(Pomocná otázka: Bude mít projekt/opatření nějaký dopad na nakládání s odpady (TKO, 

zemědělský, průmyslový, toxický odpad apod.) nebo jeho další využití (recyklace)?) 

Realizace projektu bude mít v přechodném období po dobu výstavby výrobní haly dopad na nárůst 

produkce odpadů souvisejících s prováděním stavebních prací. V období po ukončení realizace 

projektu lze potom v důsledku zdvojnásobení produkce výrobní haly předpokládat nárůst produkce 

odpadů bezprostředně souvisejících s výrobou (kovový šrot apod.) i běžných komunálních odpadů. 

Realizace projektu tedy bude mít vliv na nárůst výdajů investora v souvislosti s řešením likvidace 

odpadů a může se přeneseně projevit i ve větším celkovém zatížení odpadového hospodářství města, 

které by ale s ohledem na charakter a předpokládaný objem produkovaných odpadů nemělo být 

příliš významné. 

 

6.2 Shrnutí a zdůvodnění k dopadům hodnoceným jako významné 

V rámci hodnocení relevance a významnosti dopadů projektu investice do výstavby výrobní haly 

v Borovanech nebyl žádný z relevantních dopadů vyhodnocen jako významný. 
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7 Vlastní vyhodnocení jednotlivých dopadů 

Jak uvedeno v rámci předchozích kapitol, s ohledem na skutečnost, že předmětný záměr spadá dle 

předcházejících hodnocení do kategorie středně významných a je tudíž hodnocen dle odpovídající 

metodiky (A), jsou z hlediska samotného hodnocení dílčích dopadů pro hodnocení relevantní dopady 

střední a významné. 

7.1 Hodnocení středních dopadů 

 

Dopad na trh a konkurenční prostředí 

(Pomocná otázka: Bude projekt znamenat zvýšení konkurence pro již existující subjekty poskytující 

stejné produkty / fungující na stejných cílových trzích?) 

Zvojnásobením výroby v důsledku výstavby nové výrobní haly v Borovanech se přímo u investora 

předpokládá dopad na nárůst příjmů/tržeb z jeho hlavní činnosti, což by se v konečném důsledku 

mělo projevit v nárůstu daňové výtěžnosti státu v souvislosti se zvýšením odvodů na daních z příjmů 

právnických osob. 

U konkurenčních subjektů působících v daném odvětví lze naopak v souvislosti s realizací investice 

očekávat opačný efekt – realizace projektu může v důsledku vyššího tlaku na konkurenci v daném 

oboru mít dopad na snížení příjmů/tržeb těchto subjektů a v důsledku toho na daňovou výtěžnost 

státu (odvody na daních z příjmů právnických osob). 

Zvýšení konkurence může mít dále vliv na zaměstnanost v těchto firmách, který se může projevit 

v lepším případě odchodem části pracovníků do jiných firem (ke konkurenci), v horším případě 

propouštěním zaměstnanců a jejich odchodem na úřad práce. 

 

Dopad na zaměstnanost a trh práce 

Pomocná otázka: Povede projekt/opatření přímo či nepřímo k vzniku nebo zániku pracovních míst? 

V období realizace projektu se nepředpokládá dopad na vznik nebo zánik pracovních míst (resp. 

přechodný vznik pracovních míst po dobu výstavby haly je teoreticky možný, nicméně s ohledem na 

charakter a rozsah investice lze spíše očekávat, že dodavatelé – stavební firmy – vystačí při realizaci 

zakázky se stávajícími personálními kapacitami, případně využijí personálních kapacit externích 

subjektů – subdodavatelů). V období po ukončení realizace projektu dojde v souvislosti s provozem 

nově vybudované výrobní haly v Borovanech ke vzniku cca 70 nových pracovních míst, čímž se sníží 

nezaměstnanost v dotčeném území. V důsledku snížení nezaměstnanosti dojde k úspoře výdajů státu 

na výplatách podpor v nezaměstnanosti u části nově zaměstnaných obyvatel, u nichž lze rovněž 

předpokládat zvýšení disponibilních příjmů. Zvýšení disponibilních příjmů obyvatel se na jedné straně 

projeví ve zvýšení jejich daňové povinnosti, a tedy v nárůstu daňové výtěžnosti státu (odvody na 

daních z příjmů fyzických osob), na straně druhé pak také v nárůstu spotřebních výdajů obyvatel 

(útraty za zboží a služby ve firmách/obchodech), což zapříčiní zvýšení příjmů/tržeb podnikatelského 

sektoru s konečným dopadem opětovně na daňovou výtěžnost státu (odvody na daních z příjmů 

právnických osob). 
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Dopad na dopravu a využití energií 

Pomocná otázka: Bude mít projekt/opatření nějaký vliv na objem dopravy v dotčeném území? 

Ovlivní nějakým způsobem dělbu přepravní práce? 

V rámci projektu se v období jeho realizace předpokládá přechodný nárůst těžké nákladní dopravy s 

ohledem na dopravu stavebního materiálu na staveniště. V kontextu celkového stávajícího objemu 

dopravy bude nicméně tento nárůst prakticky zanedbatelný. 

V období po ukončení realizace projektu dojde v souvislosti s předpokládaným navýšením kapacit 

výrobní haly k nárůstu objemu nákladní dopravy v dotčeném území. Tento lze nicméně s ohledem na 

charakter výroby v nové hale (výroba malých součástek pro automobilový průmysl) a frekvenci její 

expedice považovat za relativně nízký v kontextu celkových intenzit dopravy ve městě a okolí 

(zejména tedy na hlavních dopravních tazích). 

V důsledku realizace projektu lze s ohledem na navýšení objemu výroby v hale na cca 2-násobek a 

stávající objem a frekvenci kamionové dopravy (která se pohybuje na úrovni 10 kamionů týdně 

přivážejících vstupní suroviny/komponenty do firmy a stejného objemu kamionů odvážejících 

expedované výrobky – tj. rovněž 10 kamionů týdně) očekávat nárůst nákladní dopravy s dopadem na 

město a okolí v řádu 20 kamionů týdně, což s ohledem na poslední výsledky celostátního sčítání 

dopravy činí nárůst o cca 0,9 % (dle údajů posledního sčítání dopravy činil průměrný denní počet 

kamionů projíždějících po hlavní silnici II/155 celkem 426 vozidel, což představuje 2 130 vozidel týdně 

– kalkulováno s 5ti denním pracovním týdnem). 

Primárně dotčeným územím bude město Borovany a jeho zázemí, hlavní dopady projektu v oblasti 

dopravy lze tedy očekávat na lokální úrovni (město; v širším regionu budou dopady projektu na 

dopravu prakticky zanedbatelné). 

 

Dopad na produkci odpadů 

(Pomocná otázka: Bude mít projekt/opatření nějaký dopad na nakládání s odpady (TKO, 

zemědělský, průmyslový, toxický odpad apod.) nebo jeho další využití (recyklace)?) 

Dle provedených rámcových šetření u investora projektu činí stávající produkce odpadů vzniklých 

přímo při výrobě (opracování kovových součástek pro automobilový průmysl) cca 50 kg měsíčně (tj. 

cca 600 kg ročně). Produkce běžného komunálního odpadu je potom odhadována na cca 100 kg 

měsíčně (tj. cca 1 200 kg ročně). 

Odpady jsou přechodně skladovány v areálu firmy ve velkoobjemových kontejnerech (odpady 

z výroby) a v nádobách na směsný komunální odpad (ostatní odpady), přičemž jejich likvidace je 

řešena: 

- v případě likvidace odpadů vzniklých při výrobě, které představuje v rozhodující míře kovový 

šrot, zajištěním odvozu těchto odpadů do sběrných surovin 

- v případě likvidace směsného komunálního odpadu zajištěním svozu těchto odpadů na 

skládku odpadů Růžov; svoz odpadů zajišťuje smluvně za úplatu subjekt zabývající se svozem 

a likvidací odpadů 
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Svoz odpadů zajišťuje v případě obou druhů odpadů smluvně za úplatu subjekt zabývající se svozem a 

likvidací odpadů. V případě odpadů vzniklých při výrobě jsou náklady na svoz odpadu hrazené 

investorem poníženy o příjem za výkup těchto odpadů ve sběrných surovinách. 

Dle informací od investora se průměrné roční náklady za svoz a likvidaci odpadů vzniklých při výrobě 

(dle údajů za poslední 3 roky) pohybují na úrovni 100 000 Kč (jedná se o částku po odečtení příjmů za 

výkup těchto odpadů) a průměrné roční náklady za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu 

na úrovni 10 000 Kč. 

V souvislosti s realizací záměru výstavby nové výrobní haly lze tedy s ohledem na předpokládané 

zdvojnásobení výrobní kapacity očekávat nárůst výše uvedených ročních nákladů na produkci 

odpadů přibližně na dvojnásobek. 

 

7.2 Hodnocení významných dopadů 

V rámci hodnocení relevance a významnosti dopadů projektu investice do výstavby výrobní haly 

v Borovanech nebyl žádný z relevantních dopadů vyhodnocen jako významný. Z tohoto důvodu 

hodnocení pro kategorii významných dopadů nebylo prováděno. 
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8 Shrnutí výsledků hodnocení 

Provedeným hodnocením bylo zjištěno, že projekt výstavby výrobní haly ve městě Borovany je 

z hlediska možných vlivů středně významným projektem a jako takový byl z hlediska hodnocení 

územních dopadů posuzován dle metodiky hodnocení dopadů středně významných 

projektů/investičních záměrů do území (A). 

V rámci následného hodnocení územních dopadů předmětného projektu bylo celkem 50 dopadů 

hodnoceno jako irelevantních či nevýznamných. 

Jako málo významný byl hodnocen 1 dopad, a sice dopad na ceny nemovitostí v dotčeném území. 

Jako dopady středního významu byly hodnoceny celkem 4 dopady, a sice: 

- Dopad na trh a konkurenční prostředí 

- Dopad na zaměstnanost a trh práce 

- Dopad na dopravu a využití energií 

- Dopad na produkci odpadů a jejich recyklaci 

Žádný z potenciálních dopadů projektu do území přitom nebyl hodnocen jako významný. 

 

S ohledem na skutečnost, že v rámci hodnocení středně významných dopadů jsou dle metodiky dále 

hodnoceny „pouze“ dopady vymezené jako střední a významné, byly předmětem dalšího hodnocení 

uvedené 4 střední dopady. 

Z výsledného hodnocení vyplývá, že jako nejvýznamnější územní dopad předmětného projektu lze 

označit dopad na zaměstnanost, jelikož projektem dojde k vytvoření cca 70 přímých pracovních míst, 

což přispěje ke snížení nezaměstnanosti v území širšího regionu se všemi z toho plynoucími 

pozitivními efekty (zvýšení disponibilních prostředků obyvatel, dopady na daňovou výtěžnost státu, 

na atraktivitu města apod.). 

Jako další relativně významný dopad lze označit dopad na konkurenci, kdy s ohledem na 

zdvojnásobení produkce investora v důsledku výstavby haly lze u konkurenčních subjektů v oblasti 

strojírenské výroby pro automobilový průmysl v regionu očekávat snížení příjmů a případně také 

propouštění části zaměstnanců. 

Dopady na dopravu v území a produkci odpadů lze s ohledem na jejich předpokládaný objem označit 

za marginální. 


