
Závěr 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) je důležitým nástrojem práva životního 

prostředí, který přispívá k minimalizaci negativních dopadů člověka na životní prostředí.  

Zájem o jeho používání stoupá především na konci 90. let 20. století, kdy se ukazují 

významné limity projektového posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). SEA je tedy 

považována za nástroj, který má nevýhody nástroje EIA odstranit. Hlavní výhodou SEA je 

totiž jeho vhodné načasování, neboť pomocí SEA lze ovlivnit aspekty, které jsou již v další 

etapě rozhodovacího procesu (a tedy v rámci EIA) nepostižitelné.  

Efektivita nástroje SEA však do velké míry závisí na okamžiku, v kterém vstupuje do procesu 

přípravy strategických dokumentů. Největší efektivita je přitom zajištěna, pokud je koncepce 

posuzována již od samého počátku její přípravy. Poznatky získané v procesu SEA pak mohou 

být snáze implementovány do samotné koncepce. Možnost ovlivnit koncepci se však výrazně 

snižuje, pokud je se započetím procesu SEA otáleno. Pokud jsou poznatky z procesu SEA 

představeny až ve chvíli, kdy má koncepce finální podobu, je možnost její změny minimální. 

Proto by měl být v praxi kladen velký důraz na to, aby proces přípravy koncepce a proces 

SEA probíhaly paralelně. Stoupá tak nejen šance, že bude zamezeno přijetí nešetrného 

strategického dokumentu, ale zkracuje se i čas přípravy koncepčního dokumentu. 

Institut SEA je rozvíjen na mezinárodní, evropské i státní úrovni. Zatímco mezinárodní 

úprava přispěla především k rozvoji mezistátní spolupráce a k podpoře zapojení veřejnosti, 

evropské právo představilo formální procesní postup, podle kterého má být hodnocení vlivů 

na životní prostředí prováděno. 

Větší důraz na formální stránku procesu se pak projevuje i v transponované právní úpravě a 

především v praxi České republiky. Kontrola plnění formálních náležitostí a zákonných 

požadavků se často stává hlavní náplní práce příslušných úřadů a kvalita obsahu posouzení je 

upozaďována. Částečně to může být důsledkem nedostatečného počtu pracovníků na 

příslušných úřadech a přílišného počtu koncepcí podléhajících posouzení. Aby mohla být 

pozornost soustředěna na materiální obsah posouzení, nabízí se možnost zjednodušení 

procesu SEA, a to především jeho zjišťovací fáze.  

Fungování nástroje SEA ve Velké Británii je do značné míry ovlivněna neformálními 

počátky, které daly vzniknout několika modelům environmentálního hodnocení. V poslední 

době je největší prostor dáván tzv. hodnocení udržitelnosti, které posuzuje strategické 



koncepce z hlediska jejich ekonomických, environmentálních a společenských vlivů. 

Hodnocení udržitelnosti je používáno především u územních a prostorových plánů. Velká 

Británie tak při transpozici evropské SEA směrnice do svého právního řádu zvolila začlenění 

nástroje SEA do pojmově širšího hodnocení udržitelnosti. Takový postup je však plně 

v souladu s nastupujícím trendem, kdy je čistě environmentální hledisko doplňováno o rovinu 

ekonomickou a sociální.  

V české právní úpravě se tento posun k trvale udržitelnému rozvoji projevil v novém 

stavebním zákoně, podle kterého podléhají některé koncepce tzv. vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území.  Jedná se o nástroj relativně nový a v praxi se tak objevují některé 

nedostatky, jako např. přílišné „škatulkování“ mezi jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje. 

Lze však očekávat, že s přibývajícími zkušenostmi bude český nástroj vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území postupně vylepšován. Náměty na zlepšení je pak možno čerpat 

z praxe britské. 

Lze uzavřít, že nástroj SEA a nově vznikající vyhodnocení udržitelnosti dozajista přispívají 

k ochraně životního prostředí, a to tím, že rozhodovací proces obohacují o další rovinu, 

zvyšují povědomí politiků o nutnosti ochraně životního prostředí a umožňují přijímání 

zodpovědných a dobře informovaných rozhodnutí. V praxi je však nezbytné zaměřit více 

pozornosti na kvalitu obsahu posouzení před plněním formálních požadavků. Jinak hrozí 

postupné „vyprázdnění“ procesu SEA a jeho redukce na formální, přitom však 

administrativně a finančně relativně náročnou, proceduru bez faktického přínosu pro kvalitu 

posuzovaných koncepčních dokumentů z hlediska životního prostředí.  

 


