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1.  Úvod 

Nutnost ochrany životního prostředí je dnes zřejmá každému z nás. Pečlivé zvažování 

dopadů člověka na životní prostředí se stává nezbytností. Dopady lidské činnosti na 

životní prostředí však jsou velmi komplexní, je proto nutné vyvinout nástroj, který je 

bude efektivně posuzovat. Takovým nástrojem je SEA – Strategic Environmental 

Assessment, neboli posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Jeho úkolem je 

zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných koncepcí na 

životní prostředí ve všech rozhodujících souvislostech. SEA tak přispívá ke zmírnění 

nepříznivých vlivů lidské činnosti na životní prostředí. 

Zadáním diplomové práce je nástroj posuzování vlivů na životní prostředí (SEA, EIA). 

Nicméně takové zadání je velmi široké. V zájmu hlubšího poznání byla proto po 

domluvě s vedoucím diplomové práce zaměřena pozornost pouze na nástroj SEA. 

Cílem je představit fungování nástroje SEA v České republice a Velké Británii. Cílem 

však není podrobný popis právních úprav v obou zemích, to by ani nebylo možné, 

neboť rozsah práce je omezený. Snahou však bylo najít oblasti, kde se právní úpravy a 

především praktické používání nástroje SEA liší. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol. Na první úvodní kapitolu navazuje kapitola druhá, 

která představuje nástroj SEA, jeho vztah k příbuznému nástroji EIA a popisuje některé 

výhody a nevýhody pojící se s jeho používáním. 

Třetí kapitola stručně nastiňuje vliv mezinárodního práva na vývoj nástroje posuzování 

vlivů na životní prostředí a zmiňuje nejdůležitější mezinárodní úmluvy týkající se SEA.  

Ve čtvrté kapitole je rozebrána legislativní činnost Evropské Unie v oblasti SEA. Právní 

úprava nástroje SEA je nejdříve zasazena do širšího kontextu evropského práva 

životního prostředí. Následně jsou definovány základní principy, na kterých je 

vybudována SEA směrnice. Poté je nastíněn historický vývoj vzniku SEA směrnice a 

její politické a právní základy. Posléze je stručně vysvětlen obsah směrnice, její vztah 

k EIA směrnici a Kyjevskému protokolu.  

Pátá kapitola se zabývá posuzováním vlivů koncepcí na životní prostředí v České 

republice. Nejdříve jsou uvedeny minulé právní úpravy, následuje podrobnější analýza 

současné právní úpravy. Jsou popsány jednotlivé fáze procesu posuzování a dále je 

vysvětlena odlišná právní úprava ve stavebním zákoně.  
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Šestá kapitola pak rozebírá fungování nástroje SEA ve Velké Británii. Nejdříve je 

stručně charakterizováno několik příbuzných nástrojů používaných ještě před 

transpozicí SEA směrnice. Poté je stručně popsána současná britská právní úprava. 

Následně je pozornost zaměřena na používání nástroje SEA v plánovací legislativě. 

Sedmá kapitola porovnává některé prvky fungování nástroje SEA v obou zemích. 

Soustředí se však především na aplikační problémy, které se vyskytují v praxi, a usiluje 

o nalezení možných řešení.  

Osmou kapitolou je závěr, který shrnuje poznatky z předchozích kapitol. 

Práce čerpá z mnoha různých zdrojů v českém a především anglickém jazyce. Většinu 

zdrojů jsem získala díky ročnímu pobytu na Manchester Metropolitan University ve 

Velké Británii, který mi umožnila Univerzita Karlova v Praze, za což bych ji zde ráda 

poděkovala.  

Různorodost zdrojů s sebou však přináší i jisté limity, které je zde nutné zmínit. 

Především se jedná o rozdílný charakter zdrojů. Zatímco česky psaná literatura 

zabývající se nástrojem SEA se soustředí především na formální a procedurální stránku 

věci, anglicky psaná literatura nahlíží na téma spíše prakticky a pomíjí formální 

náležitosti. Je tak například velmi snadné získat informace o efektivnosti používání 

nástroje SEA ve Velké Británii, nicméně podrobnosti o přesném procesním postupu a 

zákonných povinností zúčastněných osob zůstávají často skryty. V případě České 

republiky to však platí naopak. Tato skutečnost činí ze srovnání právních úprav velmi 

obtížný úkol, proto byl v této práci ponechán větší prostor srovnání praktických 

zkušeností. 

Práce je psána k právnímu stavu ke dni 1. září 2010. 
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2. Strategic Environmental Assessment 

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA – z angl. Strategic Environmental 

Assessment) je nástroj práva životního prostředí, jehož smyslem je zajistit, aby při 

tvorbě a schvalování programových dokumentů nejrůznějšího typu byly zvažovány 

jejich následky na životní prostředí. Jedná se o systematický a formální proces, který 

analyzuje dopady strategických dokumentů zpracovávaných na různých úrovních 

rozhodovacího procesu na životní prostředí1. 

SEA je řazena mezi nástroje průřezové neboli horizontální2, obdobně jako právní 

úprava integrované ochrany životního prostředí či práva na informace. Předmětem 

právní regulace jsou totiž otázky týkající se celé oblasti životního prostředí, nikoli 

pouze jednotlivých složek životního prostředí (např. půda, vzduch, voda). SEA tak 

naplňuje jeden ze základních principů práva životního prostředí, a sice princip 

komplexní a integrované ochrany.  

SEA přispívá k ochraně životního prostředí tím, že ještě před realizací strategického 

dokumentu je posouzen jeho dopad na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že dnes 

téměř každý zásah člověka do životního prostředí je do určité míry negativní, je třeba 

strategické dokumenty posuzovat podle toho, jak jsou tyto negativní dopady vyváženy 

pozitivními vlivy. Úkolem SEA je pak na případnou nerovnováhu upozornit a podpořit 

alternativu, u které převažují pozitivní dopady nebo která má nejmenší negativní 

dopady.  

2.1  Vztah k EIA 

Institut SEA je příbuzný nástroji posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA – 

z angl. Environmental Impact Assessment). Jedná se o nástroje práva životního 

prostředí, které hodnotí vlivy na životní prostředí. Liší se však v předmětu posuzování. 

Zatímco SEA posuzuje vlivy koncepčních dokumentů na životní prostředí, EIA se 

zaměřuje již na určité konkrétní projekty. Nicméně oba nástroje mají společné kořeny.  

Legislativní základ obou institutů byl položen zákonem National Environmental Policy 

Act (NEPA), který byl přijat v USA v roce 1969 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 1970. 

                                                 
1 Dalal-Clayton B. a Sadler B.: Strategic Environmental Assessment – A Sourcebook and Reference Guide 

to International Experience, Earthscan, London 2005, str. 1. 
2 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, str. 
208. 
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NEPA je vůbec prvním komplexním právním předpisem na světě, který se zabývá 

ochranou životního prostředí. V ustanovení článku 102 odst. 2 písm. c) zakotvuje 

povinnost podrobit návrhy právních předpisů a dalších hlavních federálních opatření, 

které mohou mít významný vliv na životní prostředí, detailnímu prověření jejich vlivů 

na životní prostředí3. Z dikce zákona NEPA je zřejmé, že nerozlišuje mezi jednotlivými 

stupni rozhodovacího procesu, ale vztahuje se na všechna „hlavní federální opatření“. 

To potvrzuje i výklad pojmu „hlavní federální opatření“ podaný předsedou Výboru pro 

kvalitní životní prostředí z roku 1978. Dle jeho definice se za hlavní federální opatření 

považují jak jednotlivé projekty, tak i plány, politiky, programy a návrhy právních 

předpisů4. Posouzení podléhají všechny záměry bez ohledu na to, na jakém stupni 

rozhodovací procesu jsou tvořeny. Jak Bina poukazuje, původním úmyslem zákona 

NEPA bylo vytvořit koncept EIA, který se bude vztahovat na všechny stupně 

rozhodovacího procesu5.  

Jakkoli však bylo pojetí koncepce posuzování vlivů na životní prostředí široké, 

praktický dopad se ukázal být nižší, než se předpokládalo. V praxi se zákon NEPA 

používal převážně pro environmentální hodnocení konkrétních projektů. Prověření 

koncepčních dokumentů v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí nebylo díky 

chybějící politické vůli a metodologickým omezením realizováno6.  

Příkladu USA v uzákonění posuzování vlivů na životní prostředí následovalo několik 

dalších států, např. Kanada (1973), Austrálie (1974), Spolková republika Německo 

(1975) a Francie (1976)7. Nicméně zpočátku nebylo hodnocení vlivů prováděno nijak 

systematicky a především se, po vzoru praxe USA, aplikovalo pouze na projektové 

záměry. Díky takto zúženému praktickému použití nástroje hodnocení vlivů na životní 

prostředí se vyvinul nástroj EIA, aniž by bylo využito jeho širšího potenciálu. Tento 

vývojový proces pak byl dovršen v roce 1985 přijetím směrnice Evropské komise č. 

                                                 
3 Marsden, S.: Strategic Environmental Assessment in International & European Law, Earthscan, 
London, 2008, str. 5. 
4 Fischer, T. B.: Theory & Practice of Strategic Environmental Assessment – Towards a More Systematic 

Approach, London, Earthscan, 2007, str. 1. 
5 Bina, O.: A Critical Review of the Dominant Lines of Argumentation on the Need for Strategic 

Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment Review, 2007, Vol. 27, str. 588. 
6 Marsden, S.: Strategic Environmental Assessment in International & European Law, Earthscan, 
London, 2008, str. 5. 
7 Fischer, T. B.: Theory & Practice of Strategic Environmental Assessment – Towards a More Systematic 

Approach, London, Earthscan, 2007, str. 1. 
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85/337/EEC, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 

prostředí (tzv. EIA směrnice), která zavedla povinnost za stanovených podmínek 

podrobit projekty hodnocení EIA, čímž byla sjednocena praxe evropských států. 

Posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí se dostává do popředí 

zájmu až v 90. letech 20. století. Právě v této době se začínají ozývat hlasy z praxe 

volající po zavedení nástroje pro posuzování vlivů koncepčních dokumentů, který by 

překonal limity procesu EIA.  

Největší nedostatek procesu EIA byl spatřován v jeho načasování. Prověření 

environmentálního dopadu konkrétního projektu v procesu EIA nastává až na samém 

konci rozhodovacího procesu. Tedy ve chvíli, kdy je možné ovlivnit pouze detaily 

projektu, neboť podstatné otázky týkající se např. rozsahu, umístění, typu projektu byly 

vyřešeny již v programové a plánovací fázi rozhodování.  

Problém lze ilustrovat na smyšleném příkladu výstavby jaderné elektrárny. Jedná se o 

stavbu, k jejímuž provedení je nezbytné posouzení v procesu EIA, neboť může závažně 

ovlivnit životní prostředí. Přestože zvolené umístění i typ elektrárny není zcela vhodné, 

výsledkem procesu EIA může být pouze vydání negativního stanoviska či stanoviska 

s omezujícími podmínkami. Navržení alternativ, například výstavbu plynové elektrárny 

či jiné umístění, není zpravidla možné, neboť taková rozhodnutí byla učiněna 

v předcházející fázi rozhodovacího procesu, tedy na úrovni plánovací či programové. 

V praxi to vypadá tak, že vláda schválí energetickou koncepci, která stanoví za cíl 

zvýšení produkce energie. Tento cíl je pak podrobněji rozpracován ve vládním 

programu, jenž stanoví, že takového cíle bude nejlépe dosaženo výstavbou jaderné 

elektrárny umístěné v určitém regionu. Až na základě těchto rozhodnutí je zpracován 

konkrétní projekt jaderné elektrárny upravující konkrétní detaily. V procesu EIA je pak 

hodnocen právě jen tento projekt se všemi jeho detaily, nikoli rozhodnutí, která projektu 

předcházela. Za situace, kdy je projekt z převážné části determinován předchozími 

nezvratitelnými rozhodnutími, je výsledek procesu EIA a především jeho praktický 

dopad velmi omezený a neuspokojivý.  
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Dalším nedostatkem nástroje EIA je jeho neschopnost uspokojivě vyhodnotit 

kumulativní vlivy několika projektů8. Přestože jedním z požadavků EIA směrnice je 

zvažovat kumulativní dopady, v praxi se tomuto požadavku nedaří dostát9, a to ani u 

detailně a kvalitně zpracovaných hodnocení.  

Problém kumulativních dopadů velmi dobře popsal Thompson10 na příkladu 

farmářského chovu lososů ve Skotsku. Zejména na západním pobřeží Skotska se 

lososích farem nachází velké množství. Pouze některé z nich musely před výstavbou 

projít procesem EIA v závislosti na jejich velikosti či umístění v ekologicky citlivé 

oblasti. Nicméně jednotlivé výstavby lososích farem byly hodnoceny odděleně a nebyly 

tedy brány v úvahu následky, které může tento průmysl způsobit dohromady. Jedním 

z následků bylo ohrožení existence ostatních přírodních druhů žijících v dané oblasti, 

zejména mořských ptáků hnízdících v zálivech. Jako další problém se ukázalo 

přemnožení parazitů a používání antibiotik pro léčení některých onemocnění lososů, 

které však negativně působily na ostatní volně žijící rybí druhy. Tyto následky se 

ukázaly být velmi závažné, nicméně stanovisko EIA na ně nedokázalo efektivně 

upozornit. Důvodem byl nedostatek znalosti o dalších projektech, ale i nedostatek 

možnosti vykonávat kontrolu nad těmito ostatními projekty. Těmto překážkám by bylo 

možné předejít díky strategickému přístupu, který by hodnotil udržitelnost využívání 

tohoto přírodního zdroje jako celku, uzavírá Thompson. 

Lze shrnout, že výše nastíněné nedostatky účinnost nástroje EIA velmi omezovaly. Při 

chybějícím hodnocení koncepčních dokumentů, které předcházely vzniku konkrétních 

projektů, byla efektivita procesu EIA minimální. Často proto byla taková EIA 

označována jako reaktivní nástroj11, neboť místo aby účinně předcházela škodám na 

životním prostředí, omezila se pouze na zmírňování škod. Přijetí nástroje, který by tyto 

nedostatky odstranil, se ukázalo být nezbytné.  

                                                 
8 João, E.: Key Principles of SEA in Schmidt, M. a kol. (ed): Implementing Strategic Environmental 

Assessment, Springer-Verlag, Berlin, 2005, str. 6. 
9 Thérivel, R. a kol.: Strategic Environmental Assessment, Earthscan, London, 1992, str. 20. 
10 Thompson, S. a kol.: The Potential application of SEA to the farming of Atlantic salmon (Salmo salar 

L.) in mainland Scotland, Journal of Environmental Management, 1995, Vol. 45, str. 219 – 229. 
11 Petts, J. (ed): Handbook of Environmental Impact Assessment – Volume 1, Blackwell, Oxford, 1999, 
str. 61. 
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Tak se do praxe dostává SEA, původně vnímaná jako pouhé rozšíření procesu EIA, 

nicméně později chápaná v širším smyslu, a to jako institut umožňující naplňovat cíle 

trvale udržitelného rozvoje.  

2.2  Výhody SEA 

V čem spočívají výhody nástroje SEA? Jakou přidanou hodnotu přináší do ochrany 

životního prostředí?  

V prvé řadě se jedná o vhodné načasování. Vzhledem k tomu, že strategické koncepce 

do značné míry předurčují podobu budoucích projektů, hodnocení těchto samotných 

strategických plánů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí je nezbytné k vytváření 

ekologicky šetrných projektů.  

Za druhé, SEA se dokáže vyrovnat s kumulativními vlivy projektů lépe než EIA, jak 

již bylo naznačeno v předcházející části. Stejně tak je SEA velmi dobrým nástrojem pro 

předvídání komplexních dopadů na životní prostředí, jako např. dopady na biologickou 

rozmanitost či globální oteplování12.  

Za třetí, nástroj SEA umí lépe pracovat s alternativami. SEA ovlivňuje rozhodovací 

proces ve stadiu, kde ještě není uzavřena cesta náhradnímu řešení. Naopak plánovacímu 

stadiu rozhodování je vlastní zvažování několika variant a výsledkem je pak výběr toho 

nejvhodnějšího řešení. Díky zapojení nástroje SEA je už environmentální dopad tohoto 

řešení zjištěn a vzat v úvahu.  

S tím souvisí další klad institutu SEA, a sice začlenění environmentálního hlediska a 

v širším měřítku i hlediska udržitelnosti do vytváření koncepcí. SEA tak přináší další 

rozměr do rozhodovacího procesu, vedle do té doby dominujícího hlediska 

ekonomického je při rozhodování brán v úvahu i dopad na životní prostředí.  

Mezi další pozitiva nástroje SEA patří zapojení veřejnosti do strategického 

rozhodování13. Díky účasti veřejnosti se proces vytváření strategických koncepcí stává 

                                                 
12 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, 2004, str. 15. 
13 Marsden, S.: Strategic Environmental Assessment in International & European Law, Earthscan, 
London, 2008, str. 7. 
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více otevřeným, transparentním a odpovědným14. To vše přispívá k zvyšování důvěry 

veřejnosti ve strategická rozhodnutí. 

Thérivel15 uvádí jako další výhodu nástroje SEA tzv. tiering. Pojem tiering označuje 

hierarchické členění strategických koncepcí, tedy politik, plánů a programů (tzv. PPP). 

Dle tzv. tieringové teorie je mezi PPP hierarchický vztah, kdy na nejvyšší úrovni 

rozhodovacího procesu jsou přijímány politiky, za nimi následují programy a na 

nejnižším stupni strategického rozhodování stojí plány. Existenci tohoto vztahu 

nasvědčuje i definice PPP, podaná Woodem a Djeddourem16. Podle této definice 

politika představuje „inspiraci a směrnici pro akci“, plán potom „soubor uspořádaných 

a časově určených cílů pro realizaci politik“ a program je „soubor projektů ve vymezené 

oblasti“. V praxi by tedy podle teorie tieringu měly být nejdříve přijímány politiky, na 

jejichž základě budou vytvářeny programy, které budou dále podrobněji zpracovávány v 

plánech. Díky této stupňovitosti pak bude usnadněno hodnocení vlivů programů a plánů 

na životní prostředí, neboť tyto strategické dokumenty budou založeny na politice, která 

již procesem SEA prošla. Nebude proto nutné znovu revidovat vlivy takových 

programů a plánů, čímž se ušetří čas i finanční prostředky. Totéž pak platí i pro 

konkrétní projekty, které podléhají povinnému hodnocení vlivů n životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že tyto projekty budou založené na koncepcích, které již z hlediska 

vlivů na životní prostředí byly hodnoceny, samotný proces EIA nebude tak zdlouhavý.  

Nicméně v praxi je hranice mezi PPP velmi neostrá, PPP se často překrývají a nedají se 

tak od sebe jednoznačně oddělit. Bina nadto upozorňuje, že jednotlivá politická 

rozhodnutí, jsou často tvořena za zavřenými dveřmi17. Není pak ani výjimkou, že taková 

rozhodnutí mají pouze nepsanou podobu. Hodnocení takových koncepcí z hlediska 

jejich vlivu na životní prostředí je pak mnohdy téměř nemožné. Avšak ani hodnocení 

koncepcí, které mají oficiální podobu, není vždy zcela snadné. Strategické koncepce 

jsou charakteristické svou nejednoznačností, neurčitostí až vágností. Do jisté míry je to i 

                                                 
14 Dalal-Clayton, B. a Sadler, B.: Strategic Environmental Assessment – A Sourcebook and Reference 

Guide to International Experience, Earthscan, London, 2005, str. 23. 
15 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, 2004, str. 17. 
16 Wood, C. a Djeddour, M.: Strategic environmental assessment: EA of policies, plans and programmes, 
převzato z Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, 2004, str. 12. 
17 Bina, O.: A Critical Review of the Dominant Lines of Argumentation on the Need for Strategic 

Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment Review, 2007, Vol. 27, str. 589. 
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logické, neboť koncepce jsou následně podrobněji rozpracovány v navazujících 

konkrétních projektech. Nicméně Petts přesto označila tiering za „naivní koncept“ 18. 

2.3 Omezení SEA 

Přestože zavedení procesu SEA do strategického rozhodování přináší četné výhody, je 

důležité zmínit i některá omezení.  

Především se jedná o časovou náročnost a finanční nákladnost zpracování 

výsledného hodnotícího stanoviska. Obava z toho, že provádění environmentálního 

hodnocení zdrží přijímání důležitých koncepčních dokumentů, a toto prodlení následně 

zpozdí důležitý rozvoj, patří mezi nejčastěji zmiňované limity nástroje SEA19. Nelze 

popřít, že SEA stojí čas i peníze. Kolik času i finančních zdrojů je nutné vynaložit, 

záleží na typu strategické koncepce a na efektivnosti provedení SEA. Dalal-Clayton a 

Sadler upozorňují, že náklady na provedení environmentálního hodnocení se budou 

pravděpodobně postupně snižovat spolu s tím, jak se SEA bude institucionalizovat a 

stane se běžnou praxí20. Autoři dále poznamenávají, že časová prodleva nemusí být 

nijak dramatická.  Pokud je totiž SEA aplikována správně, je proces hodnocení 

environmentálních dopadů integrální součástí rozhodovacího procesu21.  

Nástroj SEA se také zpočátku potýkal s nedostatkem odborníků a četnými 

metodologickými a technickými potížemi22. Nicméně díky značné rozšířenosti nástroje 

SEA, a to především na evropské úrovni, kde je praxe SEA navíc sjednocena tzv. SEA 

směrnicí, je tento nedostatek do značné míry překonán. Lze tedy čerpat z mezinárodní 

zkušenosti i zkušenosti jednotlivých států s aplikací nástroje SEA, neboť používané 

metody a zásady jsou snadno přenositelné.  

Jedním z významných úskalí nástroje SEA je rozsah a šíře situací, se kterými se musí 

vyrovnat. Jak již bylo výše uvedeno, SEA se zabývá posuzováním vlivů politik, 

programů a plánů na životní prostředí. Tedy strategických dokumentů různého typu, 

které se od sebe liší svým rozsahem, mírou obecnosti a určitosti, šíří záběru. Často se 

                                                 
18 Petts, J.: Barriers to deliberative participation in EIA: learning from waste policies, plans and projects, 
Journal of Environmental Assessment Policy and Managment 2003, Vol 5, Issue 3, str. 288. 
19 Dalal-Clayton, B. a Sadler, B.: Strategic Environmental Assessment – A Sourcebook and Reference 

Guide to International Experience, Earthscan, London, 2005, str. 27. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, 2004, str. 18. 
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jedná o záměry, které pokrývají velkou oblast – někdy několik států – a zahrnují velké 

množství variant.  Neurčitost je jim vlastní, neboť pracují s odhady budoucího vývoje. 

Některé koncepce jsou přijímány s výhledem platnosti na dlouhé časové období (např. 

20 až 30 let). Nelze tedy přesně odhadnout ekonomický a společenský vývoj, vznik 

nových technologií apod. Vždy zde bude panovat určitá nejistota a budou chybět přesné 

údaje. S tím vším se však proces SEA musí vyrovnat. Nástroj SEA musí být proto 

přizpůsobivý a musí reagovat na aktuální změny. Nelze proto očekávat, že výsledné 

stanovisko bude vědecky přesné a detailní. 

Působení nástroje SEA ve strategické fázi rozhodovacího procesu bývá označováno za 

jednu z jeho výhod. SEA má potenciál ovlivnit celostátní koncepci rozvoje např. 

v oblasti dopravy a podpořit variantu, která z celostátního pohledu nejméně zasahuje do 

životního prostředí. Nicméně právě celostátní, tedy strategický pohled na věc, s sebou 

nese určité riziko. A sice přehlížení místních specifik, která jsou na lokální úrovni 

velmi důležitá, avšak z celostátního úhlu pohledu se jeví jako nevýznamná. Proto musí 

být SEA doplněna dalšími nástroji, např. procesem EIA. 

Na závěr výčtu limitů procesu SEA je třeba zmínit omezený vliv tohoto nástroje. 

Jakkoli mohou být upozornění na negativní vlivy koncepcí na životní prostředí 

přesvědčivá, je třeba mít na paměti, že environmentální hledisko je pouze jedno 

z mnoha, která ovlivňují rozhodovací proces. Nelze zapomínat na hlediska ekonomická 

a společenská, která jsou často při rozhodování upřednostněna.  

2.4 Shrnutí 

Přese všechny nedostatky a omezení by bylo chybou nástroj SEA zcela zavrhnout. 

Naopak, SEA rozhodovací proces obohacuje o další rovinu, zvyšuje povědomí politiků 

o nutnosti ochrany životního prostředí a umožňuje tak přijímání zodpovědných a dobře 

informovaných rozhodnutí. SEA slouží k prevenci poškozování životního prostředí, a to 

tím že předchází vytváření projektů nešetrných k životnímu prostředí. Nicméně 

úspěšnost SEA vždy bude do velké míry závislá na ochotě a podpoře politiků23.  

  

                                                 
23 Sadler, B. a Verheem, R.: Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future 

Directions, Ministry of Housing, Hague, 1996. 
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3. SEA v mezinárodním právu 

Mezinárodní právo sehrálo ve vývoji nástroje SEA významnou roli. Prostřednictvím 

mezinárodních úmluv bylo již od 90. let 20. století zvyšováno povědomí představitelů 

jednotlivých států o nutnosti důkladného promýšlení vlivů připravovaných 

strategických akcí na životní prostředí. Původní nezávazné deklarace jsou postupně 

nahrazovány závaznými úmluvami, které nutí ratifikující státy promítat závazky 

z úmluv do národních právních řádů. Díky těmto mezinárodním závazkům se 

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí stává povinností pro mnoho států. 

V následujících podkapitolách jsou proto blíže představeny mezinárodní dokumenty 

podporující různým způsobem nástroj SEA.  

3.1  Deklarace z Ria, Agenda 21 

Povinnost zhodnotit důsledky lidské činnosti na životní prostředí ještě předtím, než jsou 

tyto realizovány, byla na mezinárodní úrovni zakotvena nejprve v Deklaraci o 

životním prostředí a rozvoji (1992). Deklarace je výsledkem konference OSN o 

životním prostředí, tzv. Summitu Země, který se konal v roce 1992 v Riu de Janeiru 

(odtud název Deklarace z Ria). Deklarace z Ria zakotvila 27 principů, které podporují 

celosvětový trvale udržitelný rozvoj, tedy koncept představený ve zprávě Světové 

komise pro životní prostředí a rozvoj nazvaný „Naše společná budoucnost“ (1987). 

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí je klíčová 4., 10. a zejména 17. zásada. 

Čtvrtý princip zdůrazňuje, že k dosažení trvale udržitelného rozvoje je nezbytné učinit 

z ochrany životního prostředí nedílnou součást rozvojového procesu. Desátá zásada 

podporuje účast veřejnosti v rozhodovacím procesu. A konečně sedmnáctá zásada 

výslovně stanovuje, že „[h]odnocení vlivů činností na životní prostředí (EIA) jako 

nástroj uplatňovaný na celostátní úrovni musí být aplikováno na ty navrhované aktivity, 

které by pravděpodobně mohly mít závažný negativní dopad na životní prostředí a které 

jsou předmětem rozhodování odpovídajících státních orgánů.“ Tyto zásady jsou 

podrobněji rozpracovány v programovém dokumentu Agenda 21, který je taktéž 

výsledkem konference v Riu de Janeiru. Nicméně jakkoli jsou oba tyto dokumenty 

v oblasti ochrany životního prostředí významné, nejsou právně závazné. Jejich vliv se 

však promítl do legislativní činnosti jednotlivých států a zejména Evropské Unie.  
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3.2 Espoo Úmluva 

Klíčovou mezinárodní smluvní úpravou v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 

je Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států přijatá 

25. února 1991 ve finském městě Espoo (Úmluva z Espoo). Úmluva z Espoo byla 

zpracována Evropskou hospodářskou komisí Organizace Spojených Národů (EHK 

OSN) a vstoupila v platnost 10. září 1997, tedy 90 dní poté, co ji ratifikoval šestnáctý 

stát, Polsko. Vzhledem k velkému množství smluvních stran se jedná o nejvýznamnější 

mezinárodní úmluvu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí24. Jejímu sjednání 

předcházelo dlouholeté úsilí, jehož počátek lze datovat do roku 1972, kdy se konala 

Stockholmská konference, mezník v mezinárodní ochraně životního prostředí.  

Úmluva zakotvila povinnost smluvních států provést hodnocení vlivů na životní 

prostředí u těch aktivit, které přesahují hranice států a které by mohly mít významný 

vliv na životní prostředí. Konvence dále zavázala jednotlivé státy, které úmluvu 

ratifikovaly, povinností navzájem si oznamovat a konzultovat zamýšlené projekty, které 

by mohly mít významný vliv na životní prostředí. Smluvní strany dále oprávnila 

možností uzavírat dvou-  či vícestranné smlouvy sloužící k prohloubení základního 

smluvního rámce.  

Význam konvence spočívá především v usnadnění spolupráce jednotlivých států na 

ochraně životního prostředí, v zakotvení vysoké úrovně závazků připadající na smluvní 

strany a v ovlivnění legislativní činnosti národních vlád. Stejně tak jako byla samotná 

konvence ovlivněna právní úpravou jednotlivých států i mezinárodních organizací 

(např. EIA směrnicí), přispěla i ona sama k dalšímu právnímu rozvoji 

environmentálního hodnocení, a to především na půdě Evropských společenství (dnes 

Evropská Unie25).  

Espoo úmluva však výslovně neupravuje otázku posuzování vlivů koncepčních 

dokumentů na životní prostředí. Přestože bylo o tomto tématu při jednáních o podobě 

Espoo koncepce diskutováno26, smluvní strany nebyly na takový krok ještě připraveny. 

Výsledkem diskuze je však alespoň článek 7 odst. 2 Espoo úmluvy, který doporučuje 

                                                 
24 Marsden, S.: Strategic Environmental Assessment in International & European Law, Earthscan, 
London, 2008, str. 74. 
25 Dle čl. 1 odst. 3 Lisabonské smlouvy Evropská Unie nahradila Evropská společenství. 
26 Jendroska, J. a Stec, S.: The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment, Environmental 
Policy and Law, 2003, Vol. 33, No. 3/4, str. 105 – 110. 
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smluvním stranám, aby usilovaly o uplatňování zásad posuzování vlivů na životní 

prostředí v politikách, plánech a programech.  

3.3 SEA protokol 

Nicméně myšlenka mezinárodního zakotvení nástroje pro posuzování koncepčních 

dokumentů na životní prostředí nebyla zcela opuštěna. Naopak, v červnu 1999 byl na 

třetí ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví nastolen návrh na započetí 

prací na přípravě SEA Protokolu27. Nedošlo však ke shodě na tom, pod kterou 

mezinárodní úmluvu protokol podřadit. V úvahu přicházely dvě možnosti: za prvé, 

začlenit protokol do režimu Espoo úmluvy, anebo za druhé, připravit protokol v rámci 

nově přijaté Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti při rozhodování a 

přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 1998). Ovšem jak 

poukázali Stec a Casey-Lefkowitz v příručce pro implementaci Aarhuské úmluvy, 

začlenění SEA protokolu pod jednu či druhou úmluvu se ukázalo být problematické28. 

Začlenění protokolu pod Aarhuskou úmluvu se nezdá být zcela správné, neboť SEA 

protokol není pouze o účasti veřejnosti v rozhodování. Stejně tak by se SEA neměla 

týkat pouze přeshraničních vztahů, a proto by neměl být protokol přijímán v rámci 

Espoo úmluvy. Stec a Casey-Lefkowitz proto navrhovali podřazení SEA protokolu 

zcela nové úmluvě29. Dále byla zvažována možnost podřazení protokolu oběma 

úmluvám najednou. Nicméně nakonec byl pro SEA protokol zvolen režim Espoo 

konvence, a to především z toho důvodu, že Espoo konvence již nabyla účinnosti, 

zatímco Aarhuská úmluva nikoli30.  

Poté, co byla vyřešena otázka smluvního režimu, byla ustanovena ad hoc pracovní 

skupina  EHK OSN, která dokončila SEA Protokol v lednu 2003. V platnost vstoupil 

protokol 23. května 2003 v Kyjevě, poté co byl podepsán 35 představiteli signatářských 

států. Mechanismus nabytí účinnosti je stejný jako u Úmluvy z Espoo, tedy dokument 

nabývá účinnosti 90 dní poté, co ho ratifikuje šestnáctý smluvní stát. Tímto šestnáctým 

                                                 
27 Marsden, S.: Strategic Environmental Assessment in International & European Law, Earthscan, 
London, 2008, str. 94. 
28 UNECE: The Aarhus Convention – An implementation Guide, United Nations, 2000, New York, 
poznámka pod čarou č. 149. 
29 Ibid. 
30 Jendroska, J. a Stec, S.: The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment, Environmental 
Policy and Law, 2003, Vol. 33, No. 3/4, str. 106. 
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státem se stalo Estonsko, které ratifikační proces ukončilo 12. dubna 2010. Kyjevský 

protokol tak nabyl účinnosti dne 11. července 201031.  

SEA protokol byl přijat téměř dva roky poté, co bylo na evropské úrovni schváleno 

přijetí tzv. SEA směrnice. Vzhledem k tomu, že se členové EHK OSN do značné míry 

prolínají se členy EU a EU samotná je smluvní stranou Protokolu SEA, není 

překvapením, že Kyjevský protokol je evropskou směrnicí do značné míry ovlivněn. 

Bližší srovnání obou dokumentů však bude provedeno v kapitole 4.7, která se 

podrobněji věnuje právě směrnici SEA.  

Cílem SEA protokolu vyjádřeným v čl. 1 je zajistit vysokou úroveň ochrany životního 

prostředí, která zahrnuje ochranu zdraví.  Tohoto cíle pak má být dosaženo tím, že 

ochrana životního prostředí bude vzata v úvahu při tvorbě plánů a programů, ale i 

politik a právních předpisů. Protokol pak dále upravuje postup pro samotné posouzení 

koncepčních dokumentů – od scopingu, přes screening až po výslednou zprávu.  

Kyjevský protokol klade velký důraz na účast veřejnosti. Svou roli zde sehrála výše 

zmíněná Aarhuská konvence přijatá 25. června 1998 na půdě EHK OSN. SEA protokol 

v článku 8 požaduje po smluvních stranách, aby veřejnosti umožnily efektivní přístup 

do rozhodovacího procesu. Klíčové je načasování účasti veřejnosti; přístup veřejnosti 

musí být včasný, tedy ve chvíli, kdy jsou ještě otevřeny všechny možnosti. Protokolu 

lze však vytknout, že neobsahuje definici „dotčené veřejnosti“, přestože s tímto pojmem 

pracuje v čl. 8 odst. 3 a 5. Článek 2, vyhrazený definicím, obsahuje pouze definici 

„veřejnosti“. Je otázkou, proč protokol neimplementoval definici „dotčené veřejnosti“ 

z Aarhuské úmluvy. Skutečnost, že Aarhuská úmluva v té době ještě nenabyla 

účinnosti, není podle Marsdena32 pochopitelným důvodem. Dalším nedostatkem 

Kyjevského protokolu je pak vypuštění čl. 16 z původního návrhu upravujícího přístup 

k soudní ochraně.  

Avšak i přes zmíněné nedostatky lze SEA protokol bezpochyby označit za 

nejvýznamnější mezinárodněprávní dokument v oblasti environmentálního hodnocení 

strategických koncepcí.  

  
                                                 
31 Informace převzatá z: http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.htm (19. 8. 2010). 
32 Marsden, S.: Strategic Environmental Assessment in International & European Law, Earthscan, 
London, 2008, str. 105. 
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4. SEA v kontextu EU 

Evropská unie (EU) patří bezesporu k významným ekonomickým a politickým hráčům 

na mezinárodní úrovni. Sdružuje 27 vyspělých evropských států, z čehož čtyři jsou 

členy skupiny G8. Počet obyvatel EU dosahuje téměř 500 miliónů, tedy 7,3 procent 

světové populace. Značný vliv Evropské unie je tedy nesporný. V oblasti práva 

životního prostředí to platí dvojnásob. Dle odhadů má přes 70% legislativních činností 

členských států v oblasti životního prostředí svůj původ v komunitárním právu33. 

Někteří dokonce vyjadřují obavy, že národním zákonodárcům se již nedostává prostoru 

pro vlastní tvorbu norem práva životního prostředí a že jejich činnost se zúžila na 

pouhou transpozici komunitárního práva34. Evropská unie nepochybně udává tón vývoji 

environmentálního práva, a to nejen na evropské, ale i globální úrovni.  

4.1 Vývoj práva životního prostředí v evropském právu 

Ochrana životního prostředí však nepatřila k hlavním cílům Evropské Unie od samého 

počátku. Začátek environmentální legislativy lze datovat do první poloviny 70. let 20. 

století, tedy až dvacet let po přijetí zakládajících Římských smluv. Období 

sedmdesátých let je typické rostoucím zájmem o ochranu životního prostředí. Právě 

v tomto období se konala Stockholmská konference; Evropská komise oznámila, že 

ochrana životního prostředí je jedním z důležitých cílů Evropských společenství; a 

v USA byl přijat zákon NEPA.  

Vzhledem k původnímu ekonomickému směřování evropského společenství, zakládající 

Smlouva o Evropském hospodářském společenství z roku 1957 (SES) neobsahovala 

specifické zmocnění pro přijímání environmentálních norem. Prvotní úsilí o tvorbu 

právních norem na ochranu životního prostředí se tak opíralo pouze o flexibilní výklad 

článků 100 SES (čl. 114 LS) a 235 SES (čl. 352 LS)35. Článek 100 SES obsahoval 

zmocnění přijímat opatření pro sbližování právních řádů členských států za účelem 

vytvoření společného trhu. Článek 235 SES pak umožňoval přijímání legislativních 

opatření, která jsou nezbytná pro dosažení cílů Evropských společenství, avšak pro 

které SES nezakládala zvláštní zmocnění. Nicméně všechna opatření musela být 

                                                 
33 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, 
předmluva. 
34 Ibid, str. 140. 
35 Marsden, S.: Strategic Environmental Assessment in International & European Law, Earthscan, 
London, 2008, str. 162. 
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ospravedlněna ekonomickými zájmy, neboť pouze ty dovolovaly vytváření závazných 

aktů36. 

Absenci zakotvení cíle ochrany životního prostředí pak pomáhaly překonat tzv. akční 

programy. Akční programy napomohly rozvoji komunitárního environmentálního 

práva právě tím, že stanovily konkrétní cíle a opatření k dosažení těchto cílů, stejně jako 

časový rámec pro realizaci opatření.  

Situace se významně zjednodušila v roce 1986 přijetím Jednotného evropského aktu, 

který rozšířil kompetence Evropského společenství v oblasti ochrany životního 

prostředí. Začlenění nové kapitoly „Životní prostředí“ ve článcích  130r až 130t SES (čl. 

191 – 193 LS) znamenalo, že přijímaná environmentální opatření již nemusela být 

odůvodňována ekonomickými zájmy. Od této chvíle rozvoji environmentálního 

komunitárního práva již nic nebránilo. 

4.2 Základní principy 

Přestože mělo evropské právo životního prostředí v průběhu let odlišné oblasti zájmu, 

některé základní principy zůstávají neměnné. Jedná se především o principy prevence, 

předběžné opatrnosti, trvale udržitelného rozvoje, integrované ochrany a účasti 

veřejnosti. Principy, jako nositelé hodnoty, pomáhají vytvářet komunitární ekologickou 

politiku, přispívají ke sjednocování legislativy a slouží jako interpretační nebo aplikační 

pomůcka v případech nejasností či pochybností. Vzhledem k jejich významu bude 

v následující části stručně nastíněn obsah jednotlivých, výše zmíněných, principů. 

4.2.1 Princip prevence a předběžné opatrnosti 

Princip prevence a předběžné opatrnosti (precautionary principle) bývá někdy 

směšován. Oba principy jsou zakotveny v článku 191 odst. 2 LS (bývalý čl. 174 odst. 2 

SES), avšak princip předběžné opatrnosti byl do primárního práva přidán později, a to 

v roce 1993 jako výsledek konference OSN v Rio de Janeiru37. Oběma principům je 

společné úsilí o předcházení škodám na životní prostředí, neboť tyto mohou být 

nevratné. Principy však od sebe odlišuje prvek nejistoty. Podstatou principu předběžné 

opatrnosti je povinnost jednat při riziku možného nebezpečí tak, jakoby toto nebezpečí 

                                                 
36 Kläne Ch. a Albrecht E.: Purpose and Background of the European SEA Directive in Schmidt, M. a 
kol. (ed.): Implementing Strategic Environmental Assessment, Springer-Verlag, 2005, str. 16. 
37 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, 
str. 152. 
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bylo reálné. Přestože tedy není příčinný vztah mezi hrozícím rizikem a skutečným 

poškozením prokázán jednoznačnými vědeckými poznatky, je třeba vycházet z nejhorší 

možné varianty, která může nastat, a zaujmout taková opatření, která možnému 

poškození zabrání. Tento princip se aplikuje např. na globální oteplování, kde nepanuje 

shoda vědců na míře nebezpečí tohoto jevu a jeho důsledcích pro planetu.  

Princip prevence pak znamená povinnost předcházet ohrožování a poškozování 

životního prostředí přímo u zdroje, tedy zabránit škodám dříve než vzniknou. Jak 

upozorňuje Damohorský a kol., princip prevence vychází z předpokladu, že prevence je 

účinnější než následné odstraňování a náprava vzniklých škod38.  

4.2.2 Princip trvale udržitelného rozvoje 

Princip prevence a předběžné opatrnosti jsou dále velmi úzce spojeny se zásadou trvale 

udržitelného rozvoje. Koncept trvale udržitelného rozvoje se poprvé objevil ve zprávě 

Brundtlanovy komise OSN „Naše společná budoucnost“ (Our Common Future) z roku 

1987 a byl dále rozvíjen na tzv. Summitu Země na konferenci OSN v Rio de Janeiru 

v roce 1992. Díky této široké podpoře byla zásada převzata do Deklarace z Ria a 

následně rozpracována v navazujícím dokumentu Agenda 21.  

Trvale udržitelný rozvoj lze definovat jako „Rozvoj, který uspokojí potřeby současné 

generace, aniž by ohrozil schopnost uspokojovat potřeby generací budoucích."  Tento 

princip tak spojuje tři prvky: ochranu životního prostředí, ekonomický rozvoj a 

společenskou odpovědnost. Je do jisté míry reakcí na způsob politického rozhodování, 

který nebere v úvahu dlouhodobé dopady určitého rozhodnutí, jeho komplexnost a 

propojenost s dalšími oblastmi.  Cílem tohoto principu je tedy zlepšit kvalitu politického 

rozhodování. Koncept trvale udržitelného rozvoje je v evropském právu zakotven v čl. 3 

LS (bývalý čl. 2 SEU) a především v čl. 11 LS (bývalý čl. 6 SES)39. 

                                                 
38 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, 
str. 154. 
39 Zásada trvale udržitelného rozvoje byla zakotvena i v původním článku 2 SES, nicméně tento článek 
byl Lisabonskou smlouvou zrušen. 
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4.2.3 Princip integrované ochrany 

Princip integrované ochrany je „výrazem poznání, že ohrožování a poškozování jedné 

složky přechází do složek jiných … a způsobuje poškození celého ekosystému.“40 Jinými 

slovy, tento princip vyjadřuje, že při ochraně životního prostředí je nezbytné přihlížet ke 

všem možným dopadům, nelze sledovat pouze jeden aspekt ochrany životního prostředí 

a ostatní pominout. Tento princip pomáhá překonat tzv. „složkové“ pojetí životního 

prostředí, zdůrazňuje jeho složitost a jednotu, současně s potřebou ochrany všech jeho 

součástí, nástrojů a subjektů působení. Princip integrované ochrany je v evropském 

kontextu vyjádřen v ustanoveních 3.2 a 5.3 Šestého akčního programu.  

4.2.4 Princip účasti veřejnosti 

V neposlední řadě je třeba uvést zásadu účasti veřejnosti, jejíž význam pro ochranu 

životního prostředí a dosažení trvale udržitelného rozvoje byl rozpoznán již na 

Konferenci v Riu de Janeiru. Zásada vychází z premisy, že ochrana životního prostředí 

je veřejným zájmem a má-li mít každý právo na příznivé životní prostředí, je nezbytné 

zaručit možnost podílet se na jeho ochraně. Prvním významným krokem k zajištění 

účasti veřejnosti na rozhodování bylo na evropské úrovni přijetí Směrnice Rady a 

Evropského parlamentu č. 2003/4/ES ze dne 21. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 

k informacím o životním prostředí. Podpora účasti veřejnosti pak byla dále stvrzena 

přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006, jímž 

Evropská Unie přistoupila k Aarhuské úmluvě.  

 

Evropské environmentální právo rozpoznává i další principy (např. zásada znečišťovatel 

platí, princip vysoké úrovně ochrany a další), nicméně výše definované zásady tvoří 

základ, na kterém je vybudována Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES 

o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (tzv. SEA 

směrnice).  

4.3 Historický vývoj SEA směrnice 

SEA směrnice byla přijata 27. června 2001 a členské státy měly povinnost provést ji do 

svých národních právních řádů do 21. července 2004. Nicméně pouze 9 z 25 členských 

                                                 
40 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, 
str. 50. 
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států směrnici do uvedeného data skutečně provedlo41. Z důvodu neprovedení směrnice 

bylo zahájeno řízení proti všem 15 státům pro porušení evropského práva. Pět členských 

států bylo následně Evropským soudním dvorem za neprovedení směrnice odsouzeno. 

Do roku 2009 provedly směrnici již všechny členské státy.  

Stejně jako samotná transpozice směrnice členskými státy se ukázala být problematická, 

ani proces přijetí směrnice nebyl zcela snadný. První debata o nutnosti posuzování 

strategických dokumentů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí se na půdě 

Evropské unie (tehdy Evropských společenství) objevuje již v polovině 70. let 20. 

století. Tedy v době, kdy je diskutována legislativa EIA. Není tomu náhodou, neboť 

původně bylo zamýšleno přijmout jednu směrnici o posuzování vlivů na životní 

prostředí, která se bude vztahovat jak na konkrétní projekty, tak na strategické záměry42. 

Jak argumentuje Sheate, byl tento úmysl logický, neboť oba nástroje jsou si velmi 

blízké a navazují na sebe43. Posléze však bylo od tohoto záměru upuštěno a byla přijata 

směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých 

projektů na životní prostředí vztahující se, jak je zřejmé z názvu, pouze na konkrétní 

projekty. Důvodem byla chybějící politická vůle členských států, jež se projevila 

především v kritice původního záměru ze strany Rady ministrů44, tedy orgánu hájícího 

právě zájmy členských států.  

Následně bylo o zavedení nástroje SEA do evropské legislativy uvažováno během 

přípravy směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (Habitat směrnice). Článek 6 odstavec 3 Habitat 

směrnice skutečně obsahuje požadavek na provedení posouzení vlivů na území lokalit. 

Nicméně zůstalo pouze o tohoto zlomkovitého řešení a všeobecnější koncepční 

posouzení vlivů na životní prostředí zůstalo neupraveno. Další snaha o představení 

konceptu SEA se objevuje v průběhu příprav nařízení o strukturálních fondech a dále 

                                                 
41 ZprávaKomise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru region o uplatňování a účinnosti směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí ze 
dne 14.9.2009, KOM (2009) 469, bod 2 – dostupná na adrese 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0469:FIN:CS:PDF (1. 9. 2010). 
42 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, 2004, str. 21. 
43 Sheate, W. R.: The EC Directive on Strategic Environmental Assessment – A Much-Needed Boost for 

Environmental Integration, European Environmental Law Review, 2003, Vol 12, No 12, str. 332. 
44 Kläne Ch. a Albrecht E.: Purpose and Background of the European SEA Directive in Schmidt, M. a 
kol. (ed.): Implementing Strategic Environmental Assessment, Springer-Verlag, 2005, str. 23. 
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během založení trans-evropské dopravní sítě45.  Avšak v obou případech zůstalo opět 

pouze u sektorální úpravy nástroje SEA.  

Mimo tyto fragmentární pokusy usilovala Evropská komise o přípravu obecnějšího 

návrhu na zavedení nástroje SEA. Kläne a Albrecht uvádějí, že v letech 1989 až 1996 

předložila Komise šest různých návrhů46. Jednotlivé návrhy se od sebe lišily především 

šíří záběru. Počáteční návrhy se vztahovaly jak na politiky, tak i plány a programy. 

Takový návrh se však nelíbil především Spojenému království Velké Británie a 

Severního Irska (dále jen Velká Británie), která jej vetovala. Hlavním problémem se 

ukázalo být zahrnutí politik do povinného posouzení vlivů na životní prostředí. Další 

návrhy se proto omezily pouze na plány a programy; tyto byly dokonce ještě 

redukovány na plány a programy týkající se územního plánování. Jak argumentuje 

Sheate, tato poněkud nejasná omezení byla představena za účelem uspokojení právě 

Velké Británie, neboť takový návrh by měl na její současnou praxi jen malý vliv47. 

Tento návrh se dostal do prvního čtení v Evropském parlamentu v říjnu 1998, odkud 

však vyšel výrazně pozměněný.  Hlavní změny se opět týkaly okruhu strategických 

záměrů, na které se směrnice bude vztahovat. Projekty a programy týkající se územního 

plánování se napříště staly pouze jednou z mnoha kategorií plánů a programů, na které 

se směrnice vztahuje. Na této verzi se shodly jak Evropský parlament, tak Rada a 

směrnice proto mohla být 21. června 2001 oficiálně publikována v Úředním věstníku.   

4.4 Právní a politické základy SEA směrnice a její cíle 

Právní základy SEA směrnice jsou uvedeny v úvodní části, tzv. recitálech. První recitál 

obsahuje odkaz na článek 174 SES (čl. 191 LS), který stanoví, že politika Společenství 

v oblasti životního prostředí přispívá mimo jiné k udržování, ochraně a zlepšování 

kvality životního prostředí, ochraně lidského zdraví a obezřetnému a racionálnímu 

využívání přírodních zdrojů. První recitál též odkazuje na článek 6 SES (čl. 11 LS), jenž 

stanoví, že požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení 

politiky a činností Společenství, zejména s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.  

                                                 
45 Kläne Ch. a Albrecht E.: Purpose and Background of the European SEA Directive in Schmidt, M. a 
kol. (ed.): Implementing Strategic Environmental Assessment, Springer-Verlag, 2005, str. 23. 
46 Ibid. 
47 Sheate, W. R.: The EC Directive on Strategic Environmental Assessment – A Much-Needed Boost for 

Environmental Integration, European Environmental Law Review, 2003, Vol 12, No 12, str. 333. 
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Politický základ pak směrnice nachází v Pátém akčním programu pro životní prostředí 

nazvaném „Směrem k trvale udržitelnému rozvoji“. Akční program ve své části 7.3 

výslovně uvádí, že „k dosažení trvale udržitelného rozvoje se zdá logické, jestli ne 

nezbytné, aplikace posuzování vlivů na životní prostředí na všechny relevantních plány, 

programy a politiky“48. Důležitost nástroje SEA pro dosažení trvale udržitelného 

rozvoje zdůrazňuje i Šestý akční program na ochranu životního prostředí nazvaný 

„Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba“, který nahradil Pátý akční 

program. 

4.5 Obsah SEA směrnice 

SEA směrnice obsahuje mimo úvodních recitálů 15 článků a 2 přílohy. Většina 

ustanovení je procedurálního charakteru, tj. je zde upraven postup pro vykonání 

samotného hodnocení vlivů na životní prostředí, od screeningu po monitoring. 

Materiální povahy jsou pouze ustanovení svěřující veřejnosti právo účasti a právo na 

informace a dále ustanovení týkající se konzultací.  

Článek 1 vymezuje cíle směrnice, kterými jsou zajištění vysoké úrovně ochrany 

životního prostředí a přispění k zahrnutí úvah o životním prostředí do přípravy a přijetí 

plánů a programů s cílem podporovat udržitelný rozvoj. Článek 2 obsahuje definice 

pojmů. Oblast působnosti je upravena v článku 3. Články 4 až 9 popisují formální 

procedurální postup výkonu SEA. Článek 10 se týká monitorování a jedenáctý článek 

vztahu k ostatním právním předpisům Společenství, především k EIA směrnici. Článek 

12 upravuje výměnu informací mezi členskými státy a Komisí a poskytnutí zprávy a 

následného přezkumu. Článek 13 se týká povinnosti provést směrnici, článek 14 

upravuje vstup v platnost a článek 15 reguluje okruh států, kterým je směrnice určena. 

4.6 Vztah k EIA směrnici 

Jak již bylo zmíněno výše, SEA směrnice má velmi blízko ke směrnici EIA. Původně 

bylo zamýšleno přijmout jedinou směrnici, která by se vztahovala jak na 

environmentální hodnocení konkrétních projektů, tak i strategických záměrů. 

Z politických důvodů bylo od této koncepce upuštěno a SEA směrnice byla přijata až o 

16 let později. Jedním z jejích účelů bylo napravit nedostatky, které v praxi vznikly 

                                                 
48 Pátý akční program na ochranu životního prostředí: Směrem k trvale udržitelnému rozvoji, Část 1., 
Sekce 7.3. 
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s aplikováním EIA směrnice (viz kapitola 2.1). Podobnost obou směrnic je zřejmá ze 

samotného textového znění, kdy některá ustanovení SEA směrnice byla jednoduše 

převzata z EIA směrnice49. Blízkost obou směrnic se ale projevuje i ze shody některých 

fází obou procesů (screening, scoping, zadání a zpracování stanoviska, účast veřejnosti). 

Jak upozorňují Marsden a De Mulder může být tato podobnost příčinou některých 

neúspěchů s používáním nástroje SEA, neboť „se pro praktiky nástroje SEA zdá být 

obtížné překročit stín klasické EIA tradice.“ 50 

Nicméně u obou směrnic lze vysledovat i jisté odlišnosti. Mimo zřejmé rozdílné oblasti 

působnosti směrnic se jedná o větší důraz na hodnocení alternativ a požadavek 

následného monitorování vlivů na životní prostředí, které zakotvila SEA směrnice51.  

Jak upozorňuje Thérivel, alternativy jsou v SEA směrnici několikrát zmíněny a nečiní 

se rozdíl mezi stupněm analýzy pro plány či programy a jejich alternativy. To 

představuje významný krok vpřed oproti EIA směrnici, neboť tato požaduje po 

oznamovatelích pouze nastínění hlavních alternativ, aniž by bylo zároveň vyžadováno 

posouzení jejich dopadů na životní prostředí.  

Požadavek monitorování vlivů je v SEA směrnici novinkou, jež byla do textu směrnice 

začleněna z iniciativy Evropského parlamentu. Zásluhy lze však přičíst především 

neziskovým organizacím, a to zejména organizaci Birdlife International52, které na 

Evropský parlament činily v tomto ohledu nátlak. Sheate upozorňuje, že požadavek 

monitorování chyběl v EIA směrnici zejména proto, že byl chápán jako břemeno, které 

bude neúměrně zatěžovat soukromé oznamovatele i státní úředníky53.  

Význam monitoringu spočívá ve včasném zjištění nepředpokládaných negativních 

dopadů a možnosti zajištění vhodných nápravných opatření. Nicméně povinnost 

                                                 
49 Sheate, W. R.: The EC Directive on Strategic Environmental Assessment – A Much-Needed Boost for 

Environmental Integration, European Environmental Law Review, 2003, Vol 12, No 12, str. 347. 
50 Marsden S. a De Mulder, J.: Strategic Environmental Assessment and Sustainability in Europe – How 

Bright is the Future?, Review of European Community and International Environmental Law, 2005, Vol. 
14, No. 1, str. 50. 
51 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, 2004, str. 30. 
52 Sheate, W. R.: The EC Directive on Strategic Environmental Assessment – A Much-Needed Boost for 

Environmental Integration, European Environmental Law Review, 2003, Vol 12, No 12, str. 346. 
53 Sheate, W. R.: Environmental Impact Assessment: Law and Policy – Making an Impact II, Cameron 
May, 2. vydání, London, 1996, str. 112. 
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monitorovat vlivy plánů a programů je omezena pouze na významné vlivy, což může 

být potencionálně velmi restriktivní54.  

Nadto, SEA směrnice nestanovuje podrobnější požadavky na samotný postup 

monitorování a nechává tak členským státům volnost pro zavedení vlastní metodiky. 

Důležité je také zmínit, že SEA směrnice nepožaduje po členských státech změnu plánu 

či programu, u nějž byl díky následnému monitorování zjištěn nepředpokládaný 

negativní vliv. Takový přístup je konzistentní se zbytkem směrnice, jež sice umožňuje 

informované rozhodování, avšak nevytváří hmotné environmentální standardy pro plány 

a programy55. Zda-li je takový přístup správný je kontroverzní otázkou. Nicméně 

někteří autoři upozorňují, že následné sledování vlivů na životní prostředí je 

„nejslabším článkem v celém procesu“56, což by mělo být vzato v úvahu při případné 

novelizaci SEA směrnice.  

V souvislosti s blízkým vztahem směrnic EIA a SEA se nabízí otázka, zda by bylo 

vhodné tyto směrnice sloučit. Jak již bylo několikrát zmíněno, původní návrh EIA 

směrnice uvažoval o vztažení směrnice i na plány a programy. Z politických důvodů 

však nebylo toto řešení nakonec realizováno. Velkým zastáncem sloučení směrnic je 

Sheate, který argumentuje, že směrnice jsou si natolik podobné, že jejich sloučení by 

bylo pouze ku prospěchu, neboť by přispělo k větší vzájemné provázanosti a odstranilo 

by některé logické rozpory57. Nicméně ze Zprávy Evropské komise o uplatňování a 

účinnosti SEA směrnice vyplývá, že členské státy si sloučení nepřejí58. Jako hlavní 

důvod uvádějí, že směrnice se navzájem doplňují a především se vztahují na různé fáze 

a postupy. Komise pak ve Zprávě uzavírá, že jako vhodnější postup pro dosažení 

                                                 
54 Risse, R. a kol.: Implementing the European SEA Directive – The Members States’ Margin of 

Discretion, EIA Review, 2003, Vol 23, str. 466. 
55 SEA Directive Guidance, bod 8.13 – dostupné na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf (4. 9. 2010) 
56 Morrison-Saunders, A. a Arts, J. (ed.): Assessing Impact – Handbook of EIA and SEA Follow-up, 
Earthscan, London, 2004. 
57 Sheate, W. R.: The EC Directive on Strategic Environmental Assessment – A Much-Needed Boost for 

Environmental Integration, European Environmental Law Review, 2003, Vol 12, No 12, str. 347. 
58 Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí 

ze dne 14. 9. 2009, KOM (2009) 469, bod 4.1. 
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lepšího provázání obou směrnic se jeví oprava vzájemných nesrovnalostí a vyjasnění 

definic problematických kategorií59.  

4.7 Vztah SEA směrnice a Kyjevského protokolu 

SEA směrnice má dále velmi úzký vztah s Kyjevským protokolem. Thérivel uvádí, že 

požadavky Kyjevského protokolu se do větší míry shodují s požadavky SEA 

směrnice60. Lze však vytipovat tři okruhy, kde se oba dokumenty liší.  

Za prvé, Kyjevský protokol výslovně zdůrazňuje, že strategické posuzování v sobě 

zahrnuje hodnocení vlivů na životní prostředí včetně vlivů na lidské zdraví. Důraz na 

ochranu lidského zdraví lze vysvětlit účastí Světové zdravotnické organizace na 

přípravě protokolu.  

Za druhé, Protokol více zdůrazňuje aspekt účasti veřejnosti. Zde se projevil blízký vztah 

s Aarhuskou úmluvou, popsaný v kapitole 3.3.  

Třetím a patrně nejvýznamnějším rozdílem SEA protokolu a SEA směrnice je v oblasti 

působnosti. Směrnice se vztahuje pouze na některé plány a programy; politiky byly 

z důvodu nesouhlasu členských států vypuštěny. Environmentální hodnocení zakotvené 

v Kyjevském protokolu se také vztahuje na plány a programy. Avšak oproti směrnici 

doporučuje signatářským státům, aby posouzení vlivů na životní prostředí podrobily i 

politiky a právní předpisy.  Přestože se jedná o ustanovení, jehož aplikace je na volném 

uvážení smluvních stran, jeho váha je posílena ustanovením článku 13 odst. 4. Toto 

ustanovení ukládá smluvním stranám povinnost informovat o aplikaci 

environmentálního hodnocení na politiky a právní předpisy na zasedání stran protokolu. 

De Mulder chápe tuto informační povinnost jako snahu o nátlak na smluvní strany 

k hodnocení politik a právních předpisů z hlediska vlivů na životní prostředí.  

  

                                                 
59 Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí 

ze dne 14. 9. 2009, KOM (2009) 469, bod 4.1. 
60 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London, 2004, str. 34. 
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5. SEA v ČR 

V této kapitole bude popsána zkušenost České republiky s nástrojem SEA. Nejprve 

bude načrtnut vývoj právní úpravy, jenž bude rozdělen do tří částí. V první části bude 

popsán vývoj před rokem 1992, následovat bude období od roku 1992 do roku 2004 a 

v poslední části bude nastíněn vývoj od roku 2004 do současnosti. Poté bude podrobněji 

představena současná právní úprava a bude popsán procesní postup SEA. V závěrečné 

části bude zhodnocena efektivnost fungování právní úpravy SEA v České republice. 

5.1 Vývoj právní úpravy 

5.1.1 Období před rokem 1992 

Období před rokem 1989 je charakteristické nezájmem o ochranu životního prostředí. 

Předpis, jenž by se zabýval výhradně ochranou životního prostředí, neexistoval. 

Skromný příspěvek k ochraně životního prostředí představovaly pouze složkové 

předpisy (např. zákon o vodách, zákon o lesích, zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu), které obsahovaly normy a instituty zaměřené na ochranu životního prostředí.  

Nízká pozornost věnovaná ochraně životního prostředí v této éře se projevila i na 

institutu posuzování vlivů na životní prostředí. Tento nástroj nebyl do počátku 90. let 

žádným způsobem upraven. Jistý náznak lze sice nalézt v zákoně č. 50/1976 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, nicméně Dvořák podotýká, že tato ustanovení 

byla „víceméně proklamativní“61. Účinnost ustanovení o ochraně životního prostředí 

byla navíc negativně ovlivněna způsobem politického rozhodování, které bylo silně 

ovládáno vnitřními stranickými dohodami62.  

Výsledkem lhostejnosti k ochraně životního prostředí bylo rozsáhlé poškození životního 

prostředí, které se projevilo nadměrným znečištěním vzduchu, vody i půdy. Situace se 

však výrazně změnila po roce 1989, kdy došlo ke společensko-politickému převratu. 

Období první poloviny 90. let je pak typické rychlým rozvojem práva životního 

prostředí.  

                                                 
61 Dvořák, L.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, ABF – nakladatelství ARCH, 
Praha, 2005, str. 9. 
62 Dusík, J. a Sadler, B.: Reforming Strategic Environmental Assessment Systems – Lessons from Central 

and Eastern Europe, Impact Assessment and Project Appraisal, 2004, Vol. 22, No. 2, str. 90. 
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5.1.2 Období od roku 1992 do roku 2004 

Prvním zákonem zabývajícím se uceleně životním prostředí byl až zákon č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí. Jeho význam pro právo životního prostředí tkví především ve 

vymezení základních pojmů (jako např. životní prostředí, ekosystém, trvale udržitelný 

rozvoj apod.) a principů (např. prevence). Zákon dále zavedl do českého (resp. 

československého) právního řádu právě institut posuzování vlivů na životní prostředí 

(§§17, 20 až 26, přílohy 1 až 4). Tato úprava byla však pouze rámcového charakteru, 

neboť se jednalo o předpis federální, který počítal s tím, že podrobná úprava bude 

provedena republikovými předpisy63. Pro Českou republiku byl záhy přijat zákon č. 

244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon vstoupil v účinnost dne 1. 

července 1992 a po vzniku samostatné České republiky byl k 1. lednu 1993 převzat do 

jejího právního řádu.  

Zákon č. 244/1992 Sb. upravoval nejen posuzování vlivů konkrétních projektů na 

životní prostředí, ale i posuzování koncepcí, tedy nástroj SEA. Česká republika má tak 

jednu z nejstarších SEA legislativ v Evropě64. Zakotvení institutu SEA nebylo v 90. 

letech příliš obvyklé. Na půdě Evropských společenství se teprve začalo vyjednávat o 

SEA směrnici a praktické zkušenosti s tímto nástrojem nebyly nijak velké. Zahraniční 

poradci, kteří v 90. letech napomáhali se zaváděním environmentálního hodnocení ve 

státech střední a východní Evropy, se domnívali, že představení nástroje SEA by pro 

tyto státy bylo příliš ambiciózním cílem65. I proto patří zákon č. 244/1992 Sb. 

k výjimečným právním předpisům. 

Zákon č. 244/1992 Sb. upravoval původně jak nástroj SEA, tak institut EIA. Nicméně 

od 1. ledna 2002 byl nástroj EIA regulován novým zákonem č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. V zákoně č. 244/1992 Sb. tak zůstal 

upraven pouze institut SEA. Zúžení věcné působnosti zákona č. 244/1992 Sb. se 

promítlo ke dni 1. ledna 2002 ve změně jeho názvu, jenž od té doby zněl „zákon o 

posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí“. 

                                                 
63 Dvořák, L.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, ABF – nakladatelství ARCH, 
Praha, 2005, str. 9. 
64 Václavíková, L. a Jendrike, H.: National Strategy for the Implementation of SEA in the Czech Republic 
in Schmidt, M. a kol. (ed.): Implementing Strategic Environmental Assessment, Springer-Verlag, 2005, 
str. 193. 
65 Dusík, J. a Sadler, B.: Reforming Strategic Environmental Assessment Systems – Lessons from Central 

and Eastern Europe, Impact Assessment and Project Appraisal, 2004, Vol. 22, No. 2, str. 96. 
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Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí bylo upraveno v ustanovení §14 zákona 

č. 244/1992 Sb. a příloze č. 3. Přestože se jednalo o jediné ustanovení, lze ho považovat 

za velmi pokrokové. Strategické posuzování vlivů na životní prostředí se provádělo u 

koncepcí, které byly předkládány a schvalovány na úrovni ústředních orgánů státní 

správy, a to pouze ve vymezených oblastech. Těmito oblastmi byly energetika, doprava, 

zemědělství, nakládání s odpady, těžba a zpracování nerostů, rekreace a turistika. Za 

koncepci byla dále považována územně plánovací dokumentace a směrný 

vodohospodářský plán. Posouzení se tedy v praxi vztahovalo, s výjimkou dvou posledně 

zmíněných typů koncepcí, na koncepce zpracovávané pro celé území ČR66. 

Procesní stránka posouzení byla upravena velmi stručně. Zákon upravoval pouze 

několik základních povinností předkladatele koncepce, a to povinnost zajistit posouzení 

vlivů koncepce na životní prostředí, povinnost zajistit zveřejnění a projednání návrhu 

koncepce včetně posouzení a povinnost zaslat návrh koncepce včetně posouzení 

příslušnému orgánu k vydání stanoviska. 

Přestože zákon č. 244/1992 Sb. nabyl účinnosti již v roce 1992, posuzování vlivů 

koncepcí prováděné podle tohoto zákona bylo odloženo až do poloviny 90. let. Smutný 

a kol. uvádějí, že důvodem byl jednak chybějící výklad pojmu „koncepce“ a jednak 

velmi omezené množství zpracovaných plánů, programů, politik a strategií67. Tento 

nedostatek nově vytvářených koncepčních dokumentů byl způsoben porevolučním 

paušálním odmítáním koncepcí, jež se u společnosti negativně zapsaly právě v éře 

socialistického plánování68. Strategické dokumenty byly chápány jako nástroj státní 

kontroly a jako takové neměly místo v nově vznikající tržní společnosti69. Z těchto 

důvodů bylo první posouzení vlivů celonárodní koncepce na životní prostředí 

provedeno až v roce 1996. Nicméně nástroj SEA byl používán i před tímto datem, a to 

                                                 
66 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy?, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, No. 3, 
str. 3. 
67 Smutný, M. a kol.: SEA of Development Concepts in the Czech Republic in Sadler, B. (ed.): Strategic 

Environmental Assessment at the Policy Level – Recent Progress, Current Status and Future Prospects, 
Soliter, Praha, 2005, str. 36. 
68 Ibid. 
69 Dusík, J. a Sadler, B.: Reforming Strategic Environmental Assessment Systems – Lessons from Central 

and Eastern Europe, Impact Assessment and Project Appraisal, 2004, Vol. 22, No. 2, str. 96. 
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pro posouzení územních plánů70. Územní plány totiž byly jediné koncepční dokumenty, 

které nebyly v porevoluční době zrušeny, ačkoliv byly výrazně zjednodušeny71. 

V období od roku 1992 do roku 2004 bylo podle zákona č. 244/1992 Sb. posouzeno 57 

koncepcí72, z čehož 16 bylo celonárodních73. V naprosté většině z nich bylo vydáno 

souhlasné stanovisko, pouze ojediněle vydalo Ministerstvo životního prostředí, které 

bylo příslušným úřadem pro vydávání stanovisek, nesouhlasné stanovisko. Toto 

nesouhlasné stanovisko bylo vydáno např. v roce 1999 pro Státní energetickou koncepci 

a to z toho důvodu, že koncepce neobsahovala žádné alternativní přístupy k získávání 

energie, jako např. využívání obnovitelných zdrojů74. 

Při používání ustanovení §14 zákona č. 244/1992 Sb. se v praxi vyskytla i určitá 

omezení. Částečně tyto problémy vyplynuly z ojedinělé konstrukce zákona č. 244/1992 

Sb., který nástroj SEA upravil jako samostatný proces, oddělený od povolovacího 

řízení75. Tato oddělenost způsobovala v praxi, že posuzování koncepcí z hlediska jejich 

vlivů na životní prostředí bylo vykonáno až po dokončení koncepce, tedy ve chvíli, kdy 

možnost ovlivnit koncepci byla velmi nízká76.  

Dalším nedostatkem, na který upozorňuje Smutný a kol., byl zjevný nízký zájem a 

pozdní účast veřejnosti77. Veřejnost byla do rozhodovacího procesu zapojena často až 

na samém konci procesu SEA, tedy po dokončení návrhu koncepce. Avšak i zde se 

nacházeli světlé výjimky, jako např. při zpracování koncepce Plánu odpadového 

                                                 
70 Smutný, M. a kol.: SEA of Development Concepts in the Czech Republic in Sadler, B. (ed.): Strategic 

Environmental Assessment at the Policy Level – Recent Progress, Current Status and Future Prospects, 
Soliter, Praha, 2005, str. 36. 
71 Dusík, J. a Sadler, B.: Reforming Strategic Environmental Assessment Systems – Lessons from Central 

and Eastern Europe, Impact Assessment and Project Appraisal, 2004, Vol. 22, No. 2, str. 96. 
72 Václavíková, L. a Jendrike, H.: National Strategy for the Implementation of SEA in the Czech Republic 
in Schmidt, M. a kol. (ed.): Implementing Strategic Environmental Assessment, Springer-Verlag, 2005, 
str. 195. 
73 Smutný, M. a kol.: SEA of Development Concepts in the Czech Republic in Sadler, B. (ed.): Strategic 

Environmental Assessment at the Policy Level – Recent Progress, Current Status and Future Prospects, 
Soliter, Praha, 2005, str. 36. 
74 Václavíková, L. a Jendrike, H.: National Strategy for the Implementation of SEA in the Czech Republic 
in Schmidt, M. a kol. (ed.): Implementing Strategic Environmental Assessment, Springer-Verlag, 2005, 
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Environmental Assessment at the Policy Level – Recent Progress, Current Status and Future Prospects, 
Soliter, Praha, 2005, str. 38. 
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hospodářství, kdy bylo v průběhu jeho zpracování zorganizováno několik veřejných 

slyšení, a návrhy Plánu byly otevřeny k diskuzi78.  

Zákon č. 244/1992 Sb. byl zrušen k 1. květnu 2004, kdy nabyla účinnosti novela č. 

93/2004 Sb. k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Lze 

shrnout, že zákon č. 244/1992 byl přelomovým právním předpisem, který i přes některé 

nedostatky byl velmi progresivní úpravou. Česká republika díky němu získala cenné 

praktické zkušenosti s používáním nástroje SEA, které usnadnily implementaci tzv. 

SEA směrnice do českého právního řádu.  

5.1.3 Období od roku 2004 do současnosti 

Jak již bylo naznačeno, od 1. května 2004 bylo posuzování vlivů koncepcí na životní 

prostředí upraveno v jiném právním předpisu. Tímto předpisem se stal zákon č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů. Strategické posuzování vložila do zákona č. 100/2001 Sb. novela 

č. 93/2004 Sb., a to přidáním nových ustanovení §10a až 10j. Došlo tak k opětovnému 

spojení právní úpravy projektového a strategického posuzování v jeden právní předpis a 

zároveň k transpozici evropské SEA směrnice. Nová právní úprava je však kompatibilní 

nejen se SEA směrnicí, ale i s Kyjevským protokolem79. 

V roce 2006 došlo k další novelizaci zákona č. 100/2001 Sb. Nejdříve byla přijata 

novela č. 163/2006 Sb., která však v oblasti SEA přinesla pouze menší úpravy, neboť 

jejím hlavním účelem bylo transponovat do českého právního řádu směrnici 

2003/35/ES, o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů 

týkajících se životního prostředí. Větší změnu pak přineslo přijetí zákona č. 186/2006 

Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o 

vyvlastnění (tzv. změnový zákon), který byl přijat v souvislosti se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Stavební zákon samostatně upravil tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

jehož součástí je posouzení vlivů na životní prostředí; vyhodnocení tak lze chápat jako 

                                                 
78 Smutný, M. a kol.: SEA of Development Concepts in the Czech Republic in Sadler, B. (ed.): Strategic 

Environmental Assessment at the Policy Level – Recent Progress, Current Status and Future Prospects, 
Soliter, Praha, 2005, str. 38. 
79 Václavíková, L. a Jendrike, H.: National Strategy for the Implementation of SEA in the Czech Republic 
in Schmidt, M. a kol. (ed.): Implementing Strategic Environmental Assessment, Springer-Verlag, Berlín, 
2005, str. 196. 
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rozšíření nástroje SEA o ekonomickou a sociální rovinu80. Při vyhodnocení se postupuje 

jak podle stavebního zákona, tak podle nového ustanovení §10i zákona č. 100/2001 Sb. 

Nová úprava tak reaguje na specifičnost územního plánování, které jej odlišuje od 

jiných forem plánování člověka v prostoru81. 

Nástroj SEA je v České republice dále upraven v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. Zde je upraveno hodnocení vlivů koncepcí na životní 

prostředí, které se týkají soustavy Natura 2000, tedy ptačích oblastí anebo evropských 

významných lokalit. Posouzení se provádí podle ustanovení §45i zákona č. 114/1992 

Sb., které bylo do zákona vloženo novelou č. 218/2004 Sb. 

Lze tedy shrnout, že v současné době je nástroj SEA zakotven ve třech významných 

vnitrostátních právních předpisech, a to v zákoně č. 100/2001 Sb., který je uceleným 

právním předpisem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, a v zákonech č. 

183/2006 Sb. a č. 114/1992 Sb., jež obsahují pouze částečnou úpravu nástroje SEA. 

5.2  Platná právní úprava 

Nová právní úprava, která nahradila zákon č. 244/1992 Sb. je natolik odlišná, že lze 

hovořit o „celkové změně systému SEA v České republice“82. V této části bude proto 

nejdříve uveden účel nové právní úpravy, vymezena věcná působnost zákona č. 

100/2001 Sb. a definovány příslušné úřady.  

5.2.1. Účel zákona 

Zákon č. 100/2001 Sb. v ustanovení §1 odst. 3 uvádí, že účelem posuzování vlivů na 

životní prostředí je „získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, 

popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému 

rozvoji společnosti.“ Ze znění tohoto ustanovení je patrné, že zákon nereflektoval 

rozšíření zákona z projektového posuzování o posuzování koncepcí. Vymezený účel je 

totiž přiléhavější právě pro posuzování konkrétních záměrů. Vhodnější se zde jeví cíl 

                                                 
80 Musil, M. a kol.: Kvalita vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj 

území, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2008, Vol. 4, příloha – dostupné na:  
http://www.mvcr.cz/clanek/kvalita-vyhodnoceni-vlivu-uzemne-planovaci-dokumentace-na-udrzitelny-
rozvoj-uzemi.aspx (1.9.2010).  
81 Dvořák, L.: Procedurální vazby stavebního zákona a posuzování vlivů na životní prostředí, Časopis 
Stavebnictví, 2008, Vol. 4 – dostupný na http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=690 (8. 9. 
2010). 
82 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy?, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, No. 3, 
str. 2. 
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SEA směrnice vymezený v článku 1, který stanoví, že cílem směrnice je „zajistit 

vysokou úroveň ochrany životního prostředí a přispět k zahrnutí úvah o životním 

prostředí do přípravy a přijetí plánů a programů s cílem podporovat udržitelný rozvoj“.  

5.2.2 Rozsah posuzování 

Oproti dřívější právní úpravě rozšiřuje zákon č. 100/2001 Sb. rozsah posuzování. Podle 

ustanovení §2 zákona č. 100/2001 Sb. se posuzují nejen vlivy na životní prostředí, ale i 

na lidské zdraví. Toto rozšíření je bezpochyby důsledkem ratifikace Kyjevského 

protokolu Českou republikou.  

5.2.3 Věcná působnost 

Velmi důležitou změnou je pak i vymezení věcné působnosti, neboť zákon č. 100/2001 

Sb. přinesl významné rozšíření působnosti nástroje SEA.  

Předmětem strategického posuzování jsou koncepce. Zákon definuje pojem koncepcí 

v ustanovení § 3 písm. b) jako „strategie, politiky, plány, nebo programy zpracované 

nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované 

nebo ke schválení předkládané“. Dvořák označuje koncepce jako „dokumenty 

rozvojového charakteru“ a upozorňuje, že nezáleží na samotném formálním označení 

dokumentu, důležitý je jeho materiální obsah83. Zákon se tak vztahuje i na politiky, 

které nejsou díky zásadnímu nesouhlasu některých členských zemí obsaženy v SEA 

směrnici.  

Věcná působnost zákona v oblasti strategického posuzování vlivů na životní prostředí je 

dále podrobněji upravena v ustanovení §10a. Podle tohoto ustanovení jsou předmětem 

posuzování koncepce, které stanoví podmínky pro povolování záměrů podléhajících 

projektovému posuzování a zároveň spadají do jedné z vyjmenovaných kategorií (např. 

energetika, zemědělství, průmysl, doprava, územní plánování apod.). Předmětem 

posuzování jsou dále koncepce, jejichž posouzení vyžadují zvláštní právní předpisy a 

koncepce spolufinancované z fondů Evropské unie. Tento okruh koncepcí podléhá 

obligatornímu posuzování v případě, že je dotčené území tvořeno územním obvodem 

více než jedné obce.  

                                                 
83 Dvořák, L.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, ABF – nakladatelství ARCH, 
Praha, 2005, str. 46. 
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Další kategorií, na níž se vztahuje strategické posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., 

pak tvoří koncepce dotýkající se území jedné obce a změny koncepcí. Tyto koncepce 

podléhají procesu SEA pouze v případě, kdy je to stanoveno ve zjišťovacím řízení, tedy 

druhé fázi procesu SEA. Jedná se tedy o fakultativně posuzované koncepce.  

Lze tedy shrnout, že zákon č. 100/2001 Sb. oproti předchozí právní úpravě rozšířil nejen 

výčet oblastí, na které se posuzování koncepcí vztahuje (lesní hospodářství, myslivost, 

rybářství, atd.), ale rozšířil působnost i z územního rozsahu. Posouzení nyní fakultativně 

podléhají koncepce již od úrovně lokální, tj. koncepce zpracované pro území v rámci 

územního obvodu jedné obce.  

Zákon č. 100/2001 Sb. se však nevztahuje na koncepce zpracované výhradně pro 

obranu státu, koncepce zpracovávané pro případy mimořádných událostí, ani na 

koncepce finanční a rozpočtové. Do této výjimky tak například spadá návrh státního 

rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, který je dozajista koncepcí zpracovávanou 

orgánem veřejné správy a následně tímto orgánem schvalovanou, avšak spadá právě do 

kategorie finančních a rozpočtových koncepcí.  

Díky výše zmíněnému rozšíření působnosti nástroje SEA však logicky došlo 

k podstatnému nárůstu počtu posouzení. Nárůst je zřetelný především na krajské 

úrovni, kdy navýšení administrativní zátěže nebylo reflektováno navýšením 

pracovníků84. Nedostatečná personální kapacita, má pak za následek přenášení 

povinností plynoucích z procesu SEA na externí subjekty. Smutný a kol. upozorňují na 

rozšíření názoru, že „kvantitativní nárůst je spojen s poklesem kvality posouzení“, což 

má za následek, že SEA je vnímána jako „nutné zlo, které předkladatelům koncepcí 

nepřináší žádné nebo jen minimální přínosy nevyvažující vyšší finanční a časovou 

náročnost“ 85.  

Tento negativní postoj k fungování nástroje SEA v České republice však neplyne pouze 

z rozšíření věcné působnosti. Do jisté míry ho způsobuje i vysoce formalizovaný 

procesní postup posouzení, který bude popsán v kapitole 5.3. 

                                                 
84 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy? Část 2: Personální a odborné zajištění 

procesů SEA, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, Vol. 4, str. 2. 
85 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy?, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, Vol. 3, 
str. 3. 
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5.2.4  Příslušný správní úřad 

Novela zákona č. 93/2004 Sb. přinesla mimo jiné změnu v určení úřadů příslušných pro 

posuzování vlivů koncepcí. Do roku 2004 existoval pouze jediný příslušný úřad, a to 

Ministerstvo životního prostředí. Od roku 2004 jsou příslušnými úřady jak Ministerstvo 

životního prostředí, tak krajské úřady. 

Ministerstvo životního prostředí je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování 

vlivů na životní prostředí, který v této oblasti vykonává vrchní státní dozor. 

Ministerstvo životního prostředí dále zajišťuje posuzování koncepcí, jež se vztahují na 

území celého státu, celé území kraje nebo zasahují na území více krajů. Dále zajišťuje 

posuzování koncepcí, které zasahují na území národního parku nebo chráněné krajinné 

oblasti. Zajištění mezistátního posuzování koncepcí taktéž spadá do působnosti 

Ministerstva životního prostředí.  

Krajské úřady jsou příslušné k vydávání stanoviska k vyhodnocení vlivů územních 

plánů na životní prostředí. Vzhledem k velkému počtu schvalovaných územních plánů 

tak krajské úřady administrují velmi vysoký počet posouzení86. 

5.3  Jednotlivé fáze procesu SEA 

Zákon č. 100/2001 Sb. jednoznačně stanovil procesní postup a kroky posouzení, což je 

novinkou oproti předchozí právní úpravě, která představila pouze několik základních 

povinností předkladatele koncepce. Současná právní úprava procesní postup člení do 

několika na sebe navazujících fází.  

Celý proces začíná oznámením koncepce u příslušného správního úřadu, po němž 

následuje zjišťovací řízení. V závislosti na výsledku zjišťovacího řízení se odvíjí další 

postup, buď zde celý proces končí, nebo pokračuje dále. V případě, že proces není 

zastaven ve zjišťovacím řízení, je další fází samotné posuzování, jehož výsledkem je 

zpracované vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Předkladatel koncepce je následně 

povinen předložit příslušnému úřadu návrh koncepce, jehož nedílnou součástí je 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Poté je návrh koncepce veřejně projednán. Po 

veřejném projednání vydává příslušný úřad souhlasné či nesouhlasné stanovisko 

                                                 
86 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy? Část 2: Personální a odborné zajištění 

procesů SEA, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, Vol. 4, str. 2. 
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k návrhu koncepce. Celý proces tím však nekončí, neboť předkladatel má i po schválení 

koncepce povinnost sledovat její vlivy na životní prostředí. 

Jak bylo již uvedeno výše, zákon č. 100/2001 Sb. zavedl poměrně komplikovaný a 

vysoce formální proces posuzování, proto budou v následující části jednotlivé fáze 

procesu SEA rozebrány podrobněji.  

5.3.1 Oznámení koncepce – 1. fáze 

Podáním oznámení je zahajován celý proces posuzování vlivů koncepcí na životní 

prostředí. Zákon stanoví, že tuto povinnost má předkladatel koncepce, tedy orgán 

veřejné správy, a to ve chvíli, kdy je předkládán podnět ke zpracování koncepce. Zákon 

tak váže okamžik podání oznámení na samotný začátek procesu zpracování koncepce. 

Je tak naplněn jeden z požadavků SEA směrnice, aby zpracování koncepčního 

dokumentu a jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí probíhalo souběžně a 

oba procesy se mohly vzájemně ovlivňovat. Tento požadavek vychází z premisy, že 

efektivita procesu SEA se násobí, právě když je proces SEA spojen od samého počátku 

s přípravou strategického dokumentu.  

Okamžik zahájení procesu posuzování je jedním z rozdílů mezi nástroji SEA a EIA. 

Zatímco u nástroje SEA je počátek posuzování situován do zahájení přípravy 

posuzované koncepce, posuzování konkrétních záměrů se děje spíše ex post, tedy ve 

chvíli, kdy má projekt již velmi konkrétní podobu87. Tato odlišnost je podle 

Damohorského a kol. dána rozdílnou povahou a významem předmětu posuzování obou 

nástrojů88. 

Přestože je včasnost zahájení posuzování koncepcí hodnocena jako pozitivní prvek 

procesu SEA, v praxi může přinášet jisté problémy. Zejména se jedná o nedostatek 

informací a údajů pro zpracování oznámen. To může mít za následek neefektivní 

zjišťovací řízení, neboť připomínky jsou pak směřovány na oznámení samotné, aniž by 

se více věnovaly předpokládanému obsahu a rozsahu posuzování. Zákon se tento 

nedostatek snaží řešit stanovením náležitostí oznámení, které jsou upraveny v příloze č. 

7 zákona. 

                                                 
87 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, 
str. 212. 
88 Ibid. 
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Již ve fázi podání oznámení koncepce se počítá s účastí veřejnosti a dotčené správní 

úřady a územní samosprávné celky mají možnost vyjádřit se k oznámené koncepci. 

Příslušný správní úřad má povinnost zveřejnit na internetu podané oznámení do 10 dnů 

a v téže lhůtě ho poslat dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům. 

Zasílat písemné vyjádření k oznámené koncepci je pak možné ve lhůtě 20 dnů ode dne 

zveřejnění oznámení. 

5.3.2 Zjišťovací řízení – 2. fáze 

Další fází po podání oznámení je zjišťovací řízení. Zjišťovací řízení má dvojí podobu, a 

to v závislosti na tom, zda se jedná o koncepce vždy posuzované nebo o koncepce posu-

zované až na základě závěru zjišťovacího řízení. 

U koncepcí, které posouzení nepodléhají obligatorně je cílem zjišťovacího řízení 

nejprve určit, zda bude koncepce (či její změna) vůbec podle zákona posuzována. Tento 

krok se v odborné literatuře označuje jako „screening“. V případě, že příslušný úřad 

dospěje k názoru, že koncepce nebude mít závažný vliv na životní prostředí a lidské 

zdraví, bude zjišťovací řízení ukončeno s písemným závěrem, že koncepce nepodléhá 

procesu SEA. Příslušný úřad však musí takový závěr náležitě odůvodnit. Pakliže však 

příslušný úřad usoudí, že koncepce závažně ovlivní životní prostředí či lidské zdraví, 

bude v procesu SEA pokračováno. 

Druhou podobou zjišťovacího řízení je „scoping“, jehož účelem je upřesnění obsahu a 

rozsahu vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zjednodušeně řečeno, 

v rámci scopingu se určuje, jaké informace bude obsahovat budoucí zpráva o vlivech na 

životní prostředí. Etapa scopingu má tedy zásadní vliv na kvalitu celého procesu SEA.  

Scoping provádí příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření obdržených jak od 

dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků, tak od široké veřejnosti, a 

také na podkladě kritérií obsažených v příloze č. 8 zákona.  

Fáze zjišťovacího řízení je ukončena vydáním tzv. závěru, který musí být v písemné 

podobě. Tento závěr musí být vydán nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení 

koncepce. Závěr zjišťovacího řízení musí příslušný správní úřad neprodleně zaslat 

předkladateli, dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům a zároveň 

ho zveřejnit. 
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Výše popsaný postup zjišťovacího řízení se jeví poměrně komplikovaně a představuje 

značnou administrativní zátěž pro předkladatele i příslušné úřady. Smutný a kol. 

poukazují na fakt, že značná část koncepčních dokumentů končí v procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí právě zjišťovacím řízením89. Jinými slovy, příslušný správní 

úřad dojde k závěru, že koncepce nebude mít závažný vliv na životní prostředí a není 

proto nutné podstupovat proces SEA. Děje se tak zejména u územních plánů. Nabízí se 

tedy otázka, zda by nebylo vhodné proces zjišťovacího řízení zjednodušit.  

5.3.3 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí – 3. fáze 

Jak již bylo zmíněno, ze závěrů zjišťovacího řízení vychází zpracování vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí, které je v SEA směrnici označováno jako Environmental 

report. Smyslem této fáze je identifikace, popis a posouzení vlivů, které může mít 

posuzovaná koncepce na životní prostředí a lidské zdraví. Jedná se tedy o klíčovou 

etapu celého procesu SEA.  

Povinností předkladatele je zajistit osobu, která bude oprávněna ke zpracování 

vyhodnocení. Tato osoba je označována jako posuzovatel a může jí být pouze ten, kdo 

splňuje podmínky bezúhonnosti, odborné způsobilosti, má praxi v oboru v délce 

nejméně tří let a požívá plné způsobilosti k právním úkonům. Při splnění daných 

podmínek může taková osoba požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení 

autorizace. Autorizace je udělována na dobu pěti let s možností prodloužení.  

Zajištění osoby posuzovatele předkladatelem je zákonem časově omezeno na dobu 30 

dní ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení. V praxi se ukazuje, že je tato lhůta 

poměrně krátká a vytváří tak pro předkladatele koncepce časový tlak na přípravu 

výběrového řízení. Výběr kvalitního posuzovatele je přitom jedním z předpokladů 

kvalitního posouzení90. 

Při vyhodnocování vlivů na životní prostředí je velmi důležitá spolupráce mezi 

posuzovatelem a předkladatelem koncepce. Jak již bylo několikrát zdůrazněno, nástroje 

SEA je mnohem efektivnější v případě, kdy jsou vlivy koncepce vyhodnocovány již 

během samotné přípravy koncepce. Poznatky získané z procesu SEA pak totiž mohou 

                                                 
89 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy?, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, Vol. 3, 
str. 4. 
90 Ibid. 
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být přímo implementovány do připravované koncepce. Dobrá komunikace mezi oběma 

zúčastněnými stranami je tedy nezbytnou podmínkou pro efektivní proces SEA.  

Vyhodnocení celkově charakterizuje návrh koncepce z hlediska vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví. Náležitosti vyhodnocení jsou stanoveny přílohou č. 15 

zákona č. 100/2001 Sb. Vyhodnocení tak např. obsahuje informace o současném stavu 

životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení 

koncepce, popis plánovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

závažných negativních vlivů plynoucích z provedení koncepce či stanovení indikátorů 

pro následný monitoring vlivů koncepce na životní prostředí. Nástroj SEA počítá i 

s účastí laické veřejnosti, proto by mělo být vyhodnocení srozumitelné i pro 

neodborníky. Z tohoto důvodu musí vyhodnocení obsahovat i shrnutí netechnického 

charakteru.  

5.3.4 Předložení návrhu koncepce a konzultace – 4. fáze 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je nedílnou součástí návrhu koncepce, který 

musí předkladatel předložit příslušnému úřadu. Pakliže návrh koncepce obsahuje 

zákonem požadované náležitosti, příslušný úřad návrh zveřejní a rozešle dotčeným 

správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření a 

připomínkám, a to ve lhůtě 10 dnů od předložení návrhu. V opačném případě vrátí 

příslušný úřad návrh koncepce předkladateli k doplnění.  

Následně je předkladatel povinen zorganizovat veřejné projednání návrhu koncepce. 

Cílem veřejného projednání je umožnit dotčeným správním úřadům a územním 

samosprávným celkům, ale i široké veřejnosti vyjádřit se k návrhu koncepce a 

vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí. Účast veřejnosti by měla prostřednictvím 

připomínek k návrhu koncepce napomoci zvýšení transparentnosti celého 

rozhodovacího procesu. Konzultování návrhu koncepce s veřejností navíc může přispět 

k lepšímu ztotožnění veřejnosti s navrhovanou koncepcí. Z veřejného projednání mohou 

tedy v ideálním případě těžit obě strany – jak předkladatel koncepce, který může získat 

nové podněty k navrhované koncepci, tak veřejnost, která získá možnost vyjádřit se ke 

strategickému dokumentu týkající se oblasti, k níž má blízký vztah.  

Veřejné projednání je opět svázáno lhůtami. Lze ho konat nejdříve 30 dnů ode dne 

předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. Písemné připomínky k návrhu 
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koncepce může zasílat každý, a to nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného 

projednání. Tyto připomínky musí být adresovány příslušnému úřadu, což je změnou od 

předchozí právní úpravy, kdy byly připomínky zasílány přímo předkladateli koncepce. 

V téže lhůtě pěti dnů je předkladatel koncepce povinen zaslat příslušnému úřadu zápis 

z veřejného projednání.  

Lze tedy shrnout, že veřejnost má zákonem zajištěnou možnost účastnit se 

rozhodovacího procesu. Nicméně jak upozorňuje zpráva neziskové organizace 

Ekologický právní servis, právo účasti je vykonáváno často pouze formálně, neboť 

v praxi jsou připomínky veřejnosti příslušným úřadem nezřídka odmítány, a to s pouze 

formálním odůvodněním (např. že připomínka se nevztahuje k příslušné koncepci)91. 

Nezájem příslušných úřadů o připomínky veřejnosti dále Ekologický právní servis 

dokládá krátkostí časového intervalu, během nějž je příslušný úřad schopen vypořádat 

se s připomínkami.  

Smutný a kol. v souvislosti s kvalitou účastí veřejnosti upozorňují na rozdíl mezi 

současnou a předchozí právní úpravou v načasování konzultací92. Zatímco zákon č. 

244/1992 Sb. „směřoval zveřejnění koncepce a zasílání připomínek před její předložení 

příslušnému úřadu pro vydání stanoviska“93, současná právní úprava obsažená v zákoně 

č. 100/2001 Sb. nařizuje konání veřejného projednání až pro finální podobu koncepce (z 

pohledu předkladatele). Zjednodušeněji řečeno, dle dřívější právní úpravy musel 

předkladatel koncepce zaslat příslušnému úřadu návrh koncepce s již zapracovanými 

připomínkami veřejnosti. Naopak dle současné právní úpravy předkladatel koncepce 

zasílá příslušnému úřadu návrh koncepce, který je následně veřejností připomínkován. 

Zapracování připomínek do návrhu koncepce pak závisí na znění stanoviska příslušného 

úřadu – tedy zda příslušný úřad požaduje změny koncepce před jejím schválením či 

nikoli. Smutný a kol. uzavírá: „[p]okud lze chápat SEA jako nástroj k tomu, aby 

schvalovaná koncepce byla z hlediska životního prostředí co nejméně ‘konfliktní’, pak 

                                                 
91 Ekologický právní servis: Legal analysis on SEA implementation with regard to infrastracture projects 

in Czech Republic, 2009, dostupné na: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/98a9a0fe3779d35f22dc8d93fe87df89/sea_wp07_czech_final_analysis_1__w
eb.PDF (18. 9. 2010). 
92 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy?, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, Vol. 3, 
str. 5. 
93 Ibid. 
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by procesní postup měl umožnit úpravy posuzovaného dokumentu ještě v průběhu SEA 

(tj. nikoliv až na základě stanoviska).“94 

Lze shrnout, že praktická realizace práva veřejnosti na účast v rozhodovacím procesu, 

ale i samotná zákonná úprava má jisté limity.  

5.3.5 Vydání stanoviska – 5. fáze 

Další fází v procesu SEA je vydání stanoviska k posouzení vlivů provádění koncepce na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Toto stanovisko vydává příslušný úřad ve lhůtě 30 

dnů ode dne obdržení zápisu z veřejného projednání, a to na podkladě návrhu koncepce, 

vyjádření k němu podaných a zápisu z veřejného projednání.  

Stanovisko může být souhlasné či nesouhlasné. Vydání nesouhlasného stanoviska není 

v praxi příliš časté, příslušný úřad zpravidla volí cestu vydání souhlasného stanoviska, 

které však doplní o návrh kompenzačních opatření. Souhlasné stanovisko může být dále 

doplněno návrhem opatření k následnému sledování vlivů koncepce na životní prostředí 

a veřejné zdraví (tzv. monitoring). 

Bez stanoviska nemůže být koncepce schválena. Stanovisko však není rozhodnutím ani 

závazným stanoviskem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Není tedy z materiálního hlediska pro schvalující orgán závazné. Schvalující orgán je 

pouze povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska. V případě, 

že tyto požadavky a podmínky schvalující orgán do koncepce nezahrne, musí alespoň 

svůj postup odůvodnit.  

Nezávaznost stanoviska se může zdát na první pohled nelogická. Ačkoli bylo do 

posouzení koncepce investováno mnoho úsilí, času i peněz, jeho vliv na schválení 

koncepce je nejistý. Je však třeba mít na paměti, že dopad koncepce na životní prostředí 

a lidské zdraví je pouze jedním z hledisek v procesu rozhodování. Schvalující orgán 

musí brát v úvahu i další faktory, zejména ekonomické a společenské.  

Navíc hlavní význam nástroje SEA spočívá v ovlivňování koncepce již během její 

přípravy. Koncepce by měla být průběžně přizpůsobována poznatkům získaným během 

procesu SEA. Závěry z vyhodnocení by tedy neměly být pro předkladatele koncepce 

nijak překvapivé, protože posuzovatel by si poznatky o negativních vlivech koncepce 
                                                 
94 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy?, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, Vol. 3, 
str. 5. 
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neměl „šetřit“ až do písemného vyhodnocení. Velmi zde záleží na vztahu mezi 

předkladatelem, posuzovatelem i příslušným úřadem. Musil a kol. to vhodně shrnuje 

jednou větou: „[p]ro maximální využití potenciálu SEA je velmi důležité, aby hlavní 

aktéři procesu … chápali posouzení jako součást samotného plánovacího procesu a 

nikoliv jako samostatné ‘cvičení’, jehož smyslem je v lepším případě oponentura 

navrhovaného dokumentu, v horším případě pouze formální splnění zákonné 

povinnosti.“95 

5.3.6  Monitorování vlivů koncepce na životní prostředí 

Požadavek následného sledování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví je 

novinkou současné právní úpravy. Myšlenku monitorování vlivů koncepce představila 

SEA směrnice, jejíž tvůrci se nechali inspirovat návrhy neziskových organizací (viz 

kapitola 4.6).  

Cílem monitoringu je včas zjistit nepředvídané závažné negativní vlivy koncepce na 

životní prostředí či lidské zdraví a přijmout opatření k odvrácení nebo zmírnění 

takových vlivů. Povinnost zajistit sledování a provádění rozboru vlivů schválené 

koncepce má předkladatel koncepce. V případě, že se nepředvídané závažné negativní 

vlivy objeví, má předkladatel dále povinnost rozhodnout o změně koncepce. Na 

monitoringu se však podílejí i dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné 

celky. Mají taktéž pravomoc podat podnět ke změně koncepce.  

Monitoring tak poskytuje cennou zpětnou vazbu a zároveň pomáhá kontrolovat 

provádění koncepce96. Ačkoliv je však jednou z náležitostí vyhodnocení koncepce 

stanovení indikátorů, tj. ukazatelů, pro následné monitorování, zákon nijak 

nespecifikuje způsob monitoringu. Není tedy např. jasné, které vlivy a jak sledovat, 

jakým způsobem výsledky zveřejňovat apod. Efektivita monitoringu je navíc významně 

ovlivněna nedostatečnou personální kapacitou na příslušných úřadech. Tento problém je 

nejviditelnější na krajských úřadech, které jsou příslušnými úřady pro vydávání 

stanovisek k vyhodnocení vlivů územních plánů na životní prostředí97. Přestože je tedy 

                                                 
95 Musil, M. a kol.: Kvalita posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA), Zpravodaj EIA – IPPC 
– SEA, 2008, Vol. 2, str. 12. 
96 Dvořák, L.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem, ABF – nakladatelství ARCH, 
Praha, 2005, str. 62. 
97 Smutný, M. a kol.: SEA – Co přinesla změna legislativy? Část 2: Personální a odborné zajištění 

procesů SEA, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2006, Vol. 4, str. 4. 
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zakotvení monitoringu zcela jistě krokem správným směrem, jeho praktická realizace 

zatím vykazuje značné nedostatky. 

5.3.7 Proces SEA a stavební zákon 

Stavební zákon obsahuje specifický postup SEA, proto budou následující řádky 

věnovány bližšímu seznámení se s tímto procesem. Důvodem pro zvláštní úpravu 

nástroje SEA ve stavebním zákoně je speciální charakter koncepcí připravovaných 

podle tohoto zákona. Damohorský a kol. shledávají tuto specifičnost v „existenci velmi 

podrobného postupu jejich přípravy a projednání“98, která je zakotvena právě 

stavebním zákonem. Zákon č. 100/2001 Sb. zvláštní charakter koncepcí upravených 

stavebním zákonem respektuje a vychází z něho. Zdrojem právní úpravy posuzování 

vlivů koncepcí na životní prostředí je tak v této oblasti primárně stavební zákon, který je 

doplněn zvláštním ustanovením §10i zákona č. 100/2001 Sb. 

Nejprve je vhodné vymezit okruh koncepcí, jichž se tato speciální úprava týká. Nový 

stavební zákon, který nahradil zákon č. 50/1976 Sb. a vstoupil v účinnost dne 1. ledna 

2007, zavedl mimo jiné novou klasifikaci nástrojů územního plánování. Z hlediska 

pojmu „koncepce“, jak je vymezen zákonem č. 100/2001 Sb., jsou relevantní: Politika 

územního rozvoje České republiky schvalovaná vládou ČR, zásady územního rozvoje 

schvalované zastupitelstvy krajů a územní plány měst a obcí schvalované zastupitelstvy 

obce.  

Výše zmíněné koncepční dokumenty tedy musí být předtím, než budou schváleny, 

posouzeny z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Stavební zákon však z posouzení 

vlivů na životní prostředí učinil součást širšího vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území. Cílem tohoto vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je nalezení 

rovnováhy mezi příznivým životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností 

společenství obyvatel území.  

Co se týče samotného procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí v rámci 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, Politika územního rozvoje, stejně jako 

zásady územního rozvoje jsou s ohledem na jejich cíle a řešené území posuzovány 

v tomto procesu vždy. Stanovisko v těchto případech vydává Ministerstvo životního 

                                                 
98 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. přepracované vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, 
str. 213. 
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prostředí. Nicméně územní plány obcí spadají do kategorie koncepcí, jež musí nejdříve 

projít fází screeningu a o tom, zda budou vůbec posuzovány, bude rozhodnuto až na 

základě závěru zjišťovacího řízení (viz kapitola 5.3.2). Pokud bude vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí zpracováváno, pak stanovisko bude vydávat orgán kraje 

v přenesené působnosti, tj. krajský úřad.  

Náležitosti vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou obsaženy v příloze ke 

stavebnímu zákonu, s tím, že toto vyhodnocení tvoří pouze jednu část vyhodnocení 

vlivů na udržitelný prostor, a sice část A. Hodnocení ekonomických a sociálních vlivů 

koncepce je ve stavebním zákoně ošetřeno nedostatečně. Podrobnosti o vyhodnocení 

vlivů Politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj, resp. na jeho ekonomický a 

sociální pilíř, nejsou ve stavebním zákoně upraveny vůbec. Situace je o trochu lepší u 

zásad územního rozvoje, kdy jejich vyhodnocení na udržitelný rozvoj je upraveno 

v příloze č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 

znění. Chybějící metodika pro hodnocení ekonomického a sociálního pilíře udržitelného 

rozvoje pak posiluje pozici environmentálního pilíře99. 

Zakotvení institutu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj do českého právního řádu je 

plně v souladu s moderním trendem, který opouští od čistě environmentalistického 

pohledu na věc100. Nelze totiž zapomínat na fakt, že ochrana životního prostředí je 

pouze jedním z hledisek, podle kterých jsou strategické dokumenty posuzovány.  

Současná právní úprava zcela jistě není dokonalá. Je to do jisté míry dáno i tím, že 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je v České republice novým institutem a chybějí 

tak praktické zkušenosti s jeho aplikací. Lze očekávat, že s rostoucími zkušenostmi 

bude stoupat jeho efektivita. Nicméně ani dlouhodobá praxe nedokáže překonat 

problém rozdílného charakteru pilířů udržitelného rozvoje. Zatímco hodnocení vlivů na 

životní prostředí (tj. environmentální pilíř) se opírá o poznatky „exaktních“ přírodních 

věd, které pracují s konkrétními daty, společenské vědy (tj. ekonomický a sociální pilíř) 

pracují pouze s přibližnými předpoklady, odvozenými maximálně na základě 

                                                 
99 Krajíček, L.: Udržitelný rozvoj (nejen) v územním plánování, Urbanismus a územní rozvoj, 2009, Vol. 
12, No. 1-2, str. 82, dostupné na http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009-01-
02/17_udrzitelny.pdf (1. 9. 2010). 
100 Srov. např. Marsden S. a De Mulder, J.: Strategic Environmental Assessment and Sustainability in 

Europe – How Bright is the Future?, Review of European Community and 
International Environmental Law, 2005, Vol. 14, No. 1, str. 58-61. 
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statistických metod101. V praxi je tedy nezbytné vyrovnat se s nižší mírou přesnosti, jež 

zatěžuje ekonomický a sociální pilíř.  

5.4  Shrnutí 

Nástroj SEA je v České republice používán v různých podobách již od roku 1992. 

Během tohoto období bylo získáno mnoho cenných zkušeností s jeho fungováním. 

Současná právní úprava zavedla jednoznačný procesní postup SEA. Na jedné straně 

zpřesnila pravidla pro posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, na straně druhé 

jsou některá ustanovení příliš komplikovaná a striktní. Neumožňují tak dostatečnou 

flexibilitu a možnost přizpůsobení procesu jednotlivým typům koncepcí102. Rozšíření 

věcné působnosti zákona č. 100/2001 Sb. s sebou přineslo větší administrativní zátěž, 

jež však nebyla reflektována přijetím nových pracovních sil na příslušných úřadech. 

Kontrola procesů SEA je tak mnohokrát soustředěna pouze na ověření formální 

správnosti dokumentace a naplnění zákonných požadavků. To však nelze považovat za 

dostačující. Pozornost by měla být soustředěna především na kvalitativní obsah 

posouzení SEA a formální úplnost by měla být považována za samozřejmost. 

Velkým kladem současné praxe je pak používání informačního systému SEA, jenž je 

dostupný každému, kdo disponuje internetovým připojením. Informační systém SEA 

shromažďuje informace o probíhajících posuzovaných koncepcí včetně dokumentů a 

jejich stavu. Jeho provoz má na starosti Česká informační agentura životního prostředí 

(CENIA). Přehlednost systému a jeho snadná dostupnost zaručuje pohodlné a rychlé 

vyhledávání důležitých informací. Tento inovativní nástroj je tak bezesporu příkladem 

dobré praxe SEA. 

  

                                                 
101 Krajíček, L.: Zásady územního rozvoje, SEA a udržitelný rozvoj, Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2009, 
Vol. 3, str. 9. 
102 Výjimku tvoří koncepce zpracovávané podle stavebního zákona. 
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6. SEA ve Velké Británii 

Velká Británie patří, stejně jako Česká republika, mezi evropské státy s nejstarší 

zkušeností s fungováním nástroje SEA103. Různé typy strategického posuzování vlivů 

na životní prostředí byly ve Velké Británii používány již od 90. let 20. století.  Avšak na 

rozdíl od České republiky, Velká Británie zvolila cestu neformální úpravy nástroje 

SEA. Jinými slovy, Velká Británie nezakotvila do svého právního řádu zákonnou 

povinnost provádění posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Hodnocení 

strategických dokumentů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí bylo na volném 

uvážení příslušných úřadů. Tato diskrece dala vzniknout několika různým modelům 

SEA v závislosti na typu koncepcí, jež byly posuzovány. Počáteční neformální přístup 

k hodnocení vlivů na životní prostředí se však projevuje i v současné právní úpravě, 

která transponuje evropskou SEA směrnici. 

V této kapitole budou nejprve popsány některé typy environmentálního hodnocení, 

které byly nejčastěji používány před účinností SEA směrnice. Následně bude stručně 

nastíněn proces transpozice SEA směrnice a poté se pozornost zaměří na fungování 

nástroje SEA v plánovací legislativě. Cílem kapitoly však není podrobný popis britské 

právní úpravy, práce se zaměřuje pouze na některé prvky fungování nástroje SEA ve 

Velké Británii. 

6.1 Environmental Appraisal (Environmentální hodnocení) 

Environmentální hodnocení (Environmental Appraisal) bylo ve Velké Británii 

představeno v roce 1992. Tento institut byl upraven v tzv. Plánovacích pokynech 

Ministerstva životního prostředí pro přípravu regionálních koncepcí104. Dokument byl 

určen tzv. místním plánovacím úřadům (local planning authorities) v Anglii a ve 

Walesu a doporučoval jim zvažovat při tvorbě tzv. rozvojových plánů (development 

plans) jejich důsledky na životní prostředí. Tyto rozvojové plány byly obzvláště vhodné 

pro posuzování vlivů na životní prostředí, neboť byly přijímány na dobu 5 až 10 let a 

především jejich tvorba byla rozdělena do několika etap, takže bylo poměrně snadné 

implementovat do těchto etap environmentální posuzování.  

                                                 
103 Fischer, T. B.: Current SEA Practice in England in Schmidt, M. a kol. (ed): Implementing Strategic 

Environmental Assessment, Springer-Verlag, Berlin, 2005, str. 83. 
104 Department of the Environment: Planning Policy Guidance Note 12: Development Plans and Regional 

Guidance, 1992. 
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Na základě výzvy ke zvažování dopadů rozvojových plánů na životní prostředí, 

obsažené v Plánovacích pokynech, se několik místních plánovacích úřadů rozhodlo 

provést první vyhodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí105. Úřady pro toto 

posouzení zvolily právě nástroj environmenal appraisal (EA). Podle Thérivel byl proces 

EA upřednostněn před nástrojem SEA z toho důvodu, že byl méně komplexní a ne tak 

obtížný na provedení106. Tato počáteční vyhodnocení pak poskytla podklad pro 

zpracování tzv. Směrnice pro zpracování environmentálního hodnocení rozvojových 

plánů (Environmnetal Appraisal of Development Plans: A Good Practice Guide), která 

byla publikována v listopadu 1993. 

Směrnice představila třístupňový proces environmentálního hodnocení. Celý proces 

začínal popisem stavu životního prostředí v oblasti, na níž se vztahoval připravovaný 

rozvojový plán. Směrnice doporučila popisovat stav životního prostředí pomocí 15 

složek (např. kvalita vzduchu, kulturní dědictví, stanoviště divoké zvěře atd.). 

Následovala fáze scopingu, tj. bylo upřesněn obsah a rozsah plánu, aby bylo zajištěno, 

že se vyhodnocení bude vztahovat na všechny odpovídající složky životního prostředí. 

Proces EA pak byl ukončen samotným vyhodnocením vlivů na životní prostředí. 

Tato metodika však nebyla využívána pouze pro ohodnocení rozvojových plánů. 

Thérivel uvádí, že podle směrnice se postupovalo i při hodnocení místních odpadových 

plánů (local waste plans) a místních plánů o nerostném bohatství (local mineral plans).  

V porovnání s nástrojem SEA, jak ho známe např. z evropské SEA směrnice, měl 

britský proces EA četné nedostatky. Především nevyžadoval posuzování různých 

alternativ ani zvažování kumulativních dopadů. Zapojení veřejnosti a zájmových skupin 

do rozhodování o přijetí návrhu plánu bylo velmi nedostatečné. Vlivy plánu na životní 

prostředí byly často ohodnoceny až po předložení konečné verze plánu, což značně 

snižovalo možnost změny plánu. Thérivel uvádí, že 60% ze všech provedených 

                                                 
105 Smith, S. a kol.: Towards a More Efficient and Effective Use of Strategic Environmental Assessment 

and Sustainability Appraisal in Spatial Planning – Final Report, Department for Communities and Local 
Government, London, 2010 – dostupné na: 
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/1513010.pdf (11. 9. 2010). 
106 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment of development plans in Great Britain, 
Environmental Impact Assessment Review, 1998, Vol. 18, str. 42. 
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environmentálních hodnocení bylo provedeno až po zpracování konečné verze plánu a 

45% analýz vlivů na životní prostředí nepřispělo žádným způsobem ke změně plánu107.  

Tyto limity environmentálního hodnocení vedly Thérivel k závěru, že nástroj EA lze 

považovat pouze za „částečnou SEA“108. Nicméně dodává, že takové označení není 

nutné chápat pouze negativně. Většina provedených environmentálních hodnocení 

splnila cíle SEA, tj. zlepšila kvalitu rozhodování, zvýšila povědomí příslušných úřadů o 

nutnosti ochrany životního prostředí a zlepšila dosahování cílů trvale udržitelného 

rozvoje. Navíc náklady na vykonání EA se ukázaly, nikoliv překvapivě, být nižší než u 

více komplexních nástrojů pro posuzování vlivů na životní prostředí. A částečná SEA je 

jistě lepší než žádná SEA, uzavírá Thérivel109.  

6.2 Sustainability Appraisal (Hodnocení udržitelnosti) 

Z environmentálního hodnocení se začalo postupně vyvíjet hodnocení udržitelnosti. 

Z dotazníkového šetření určeného orgánům místní správy, jež provedla Thérivel v roce 

1997 za účelem zjištění praxe místních úřadů při vyhodnocování vlivů na životní 

prostředí, vyplynulo, že jedna třetina odpovídajících charakterizovala jimi prováděné 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí spíše jako hodnocení udržitelnosti než 

environmentální hodnocení110.  V roce 1999 pak Ministerstvo životního prostředí, 

dopravy a regionů představilo přepracované Plánovací pokyny z roku 1992, jež kladly 

důraz na rozšíření vyhodnocování vlivů na životní prostředí o cíle udržitelného 

rozvoje111.  

Udržitelný rozvoj byl ve Velké Británii vždy důležitým tématem. Dokládá to i fakt, že 

Velká Británie byla prvním státem, který vytvořil celostátní Strategii udržitelného 

rozvoje jako jeden ze závazků vzniklých na Summitu Země112. Udržitelný rozvoj je ve 

Velké Británii založen na čtyřech cílech, kterými jsou: společenský pokrok, který 

                                                 
107 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment of development plans in Great Britain, 
Environmental Impact Assessment Review, 1998, Vol. 18, str. 44 – 45, 54. 
108 Ibid, str. 55. 
109 Ibid, str. 55. 
110 Ibid, str. 47. 
111 Smith, S. a kol.: Towards a More Efficient and Effective Use of Strategic Environmental Assessment 

and Sustainability Appraisal in Spatial Planning – Final Report, Department for Communities and Local 
Government, London, 2010. 
112 European Commission Report: SEA and Integration of the Environment into Strategic Decision-

Making – Volume 2 Country Reports, 2001 – dostupné na http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-
studies-and-reports/sea_integration_country.pdf (11. 9. 2010). 
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rozpoznává potřeby všech, efektivní ochrana životního prostředí, rozumné využívání 

přírodních zdrojů a udržování vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a 

zaměstnanosti113. 

Reforma systému environmentálního hodnocení na hodnocení udržitelnosti byla 

dokončena v roce 2000, kdy se hodnocení udržitelnosti stalo povinné pro regionální 

rozvojové koncepce. Provádění posuzování vlivů na životní prostředí u lokálních 

rozvojových koncepcí však nadále zůstalo na volném uvážení orgánů místní správy.  

Hodnocení udržitelnosti se od svého předchůdce, environmentálního hodnocení, lišilo 

nejen v rozsahu, ale i v samotném přístupu k hodnocení. Ministerstvo životního 

prostředí, dopravy a regionů zpracovalo novou oficiální metodiku, nazvanou „A Good 

Practice Guide on Sustainability Appraisal of Regional Planning Guidance“, v které 

představilo tento nový přístup k hodnocení vlivů plánů na životní prostředí. Podstatou 

udržitelného hodnocení se stal tzv. objective-led approach, tj. přístup založený na 

cílech, kde dochází k hodnocení vzájemného souladu cílů samotné koncepce a cílů 

hodnocení udržitelnosti. James tento přístup popsal jako posun od zaměření na vlivy 

směrem k orientaci na vize114.  

Nová metodika ministerstva životního prostředí, dopravy a regionů upozorňovala na to, 

že by se zpracovatelé posouzení měli vyhnout postupům, jež budou příliš komplikované 

a časově náročné. Metodika dále vypustila požadavek na sběr základních dat o životním 

prostředí, jako první fázi posouzení. Místo toho byl upřednostňován „pohled expertní 

skupiny na změnu směru a dalších vlivů, které způsobí daná možnost“115. Tento důraz na 

profesionální úsudek, jemuž byla dána přednost před „vědeckým“ přístupem založeným 

na sběru dat, vedl nevyhnutelně k velké kritice. Nicholson například zastával názor, že 

hodnocení udržitelnosti se často řídí pouze „dojmy a pocity“ a jsou založena pouze na 

názoru posuzovatele116.  

                                                 
113 Department of the Environment, Transport and the Regions: A Better Quality of Life, A Strategy for 

Sustainable development for the UK, 1999 – dostupné na 
 http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http://www.sustainable-
development.gov.uk/publications/uk-strategy99/index.htm (11. 9. 2010). 
114 James, E.: Assessing the sustainability of minerals development in Devon, UK: evolution of appraisal 

methods, Impact Assessment and Project Appraisal, 2001, Vol. 19, Issue 2, str. 153-160. 
115 Department of the Environment, Transport and the Regions: Good Practice Guide on Sustainability 

Appraisal of Regional Planning Guidance, The Stationary Office, London, 2000, bod. 5.10. 
116 Nicholson, S.: Sustainability appraisal – where next?, The Environmentalist, 2002, Vol. 10, str. 28. 
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Avšak i přes některé sporné body týkající se „nevědeckosti“ nástroje hodnocení 

udržitelnosti, SA se stal integrální součástí nově reformovaného územního plánování 

podle zákona o plánování a vyvlastnění z roku 2004 (Planning and Compulsory 

Purchase Act 1994). 

6.3 Další nástroje 

Zatímco posuzování lokálních a regionálních plánů z hlediska jejich vlivů na životní 

prostředí se během 90. let 20. století ve Velké Británii rychle rozvíjelo, hodnocení 

celostátních politik zaostávalo. Jedním z vysvětlení může být relativně malý počet 

přijímaných celonárodních koncepcí oproti lokálním a regionálním rozvojovým plánům. 

Díky výzkumu, který byl pořádán v roce 1996 Výborem pro ochranu anglického 

venkova (Council for the Protection of Rural England), bylo zjištěno, že do roku 1995 

žádné ministerstvo nepodrobilo své politiky posouzení z hlediska jejich vlivů na životní 

prostředí117.  

Přístup centrální vlády k hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí se však výrazně 

mění na konci 90. let 20. století. Tato proměna byla důsledkem rozsáhlejší změny 

v politickém rozhodování, jež byla součástí snahy o modernizaci britské vlády118. 

Modernizace spočívala v úsilí o dosahování vyšších standardů, větší odpovědnosti a 

lepších inovacích. Centrální vláda začala klást větší důraz na hodnocení svých politik. 

Vyvinula tak další dva nástroje, které byly určené pro širší hodnocení vlivů politik na 

udržitelný rozvoj. Tyto nástroje jsou označovány jako: Integrated policy appraisal 

(IPA) a Regulatory impact assessment (RIA).  

IPA slučovala několik hodnotících metod dohromady, např. výše zmíněné 

environmentální hodnocení, hodnocení vlivů na lidské zdraví, vyhodnocení rizik, 

hodnocení udržitelnosti apod. IPA byla používána pro politiky celonárodního 

charakteru. Proces RIA byl oproti IPA více formalizován a byl obligatorně užíván pro 

hodnocení nově přijímaných primárních i sekundárních právních předpisů. V současné 

době byly oba procesy sloučeny v jeden proces a slouží především k napomáhání 

dosažení trvale udržitelného rozvoje. 

                                                 
117 Thérivel, R.: Strategic Environmental Assessment of development plans in Great Britain, 
Environmental Impact Assessment Review, 1998, Vol. 18, str. 42. 
118 Sadler, B.: SEA Development in the United Kingdom in Sadler, B. (ed.): Strategic Environmental 

Assessment at the Policy Level – Recent Progress, Current Status and Future Prospects, Soliter, Praha, 
2005, str. 97. 
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6.4 Transpozice SEA směrnice a současná právní úprava 

Přijetí směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů 

některých plánů a programů na životní prostředí na půdě Evropské Unie dne 27. června 

2001 znamenalo pro Velkou Británii, jako členskou zemi Evropské Unie, vznik 

povinnosti provést tento předpis do svého právního řádu. Díky transpozici SEA 

směrnice se ve Velké Británii stalo posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

poprvé závazné. Nový proces SEA nahradil dřívější nezávazné systémy 

environmentálního hodnocení rozvojových plánů a ad hoc vykonávaných hodnocení 

sektorových programů.  

Směrnice byla do britského právního řádu transponována čtyřmi rámcovými právními 

předpisy. Každý z předpisů se vztahuje na jinou územní oblast. Pro Anglii bylo přijato 

nařízení č. 1633/2004, pro Wales nařízení č. 1656/2004, pro Severní Irsko nařízení č. 

280/2004 a Skotko přijalo zákon Environmental Assessment Act 2005.  

Cílem těchto předpisů bylo plně transponovat SEA směrnici, aniž by byly zakotveny 

závazky jdoucí nad rámec směrnice. Tento přístup podle Sadlera plně odpovídá britské 

politické kultuře bránící se europeizaci119. Snaha o nevytváření doplňkových závazků se 

však Velké Británii podařila pouze částečně. Právní úprava nástroje SEA byla oproti 

směrnici rozšířena ve dvou směrech. Za prvé, Skotsko ve svém zákoně o posuzování 

vlivů na životní prostředí z roku 2005 (Environmental Assessment Act 2005) zakotvilo 

povinnost aplikovat nástroj SEA na větší rozsah koncepcí, než je uvedeno v SEA 

směrnici, mj. i na politiky. Druhou podstatnou změnou oproti SEA směrnici je pak 

spojení nástroje SEA s nástrojem SA, tj. hodnocením udržitelnosti. Nástroj SEA, který 

je určen k hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí, je tak kombinován s dříve 

používaným hodnocením udržitelnosti, jež spojuje hledisko ekonomické, společenské a 

environmentální. Nicméně tato SEA/SA procedura je upravena pouze v nové 

plánovací legislativě, nevztahuje se tedy na veškeré plány a programy.  

Lze tedy shrnout, že právní předpisy transponující SEA směrnici zavedly jakýsi 

dvojkolejný systém posuzování vlivů na životní prostředí. Jednu kolej představují 

územní a prostorové plány, které jsou předmětem procesu SA/SEA; druhou kolej pak 

                                                 
119 Sadler, B.: SEA Development in the United Kingdom in Sadler, B. (ed.): Strategic Environmental 

Assessment at the Policy Level – Recent Progress, Current Status and Future Prospects, Soliter, Praha, 
2005, str. 107 – 109. 



53 
 

reprezentují sektorové plány a programy (např. plán odpadového hospodářství), které 

musí být povinně podrobeny pouze procesu SEA. Nutno však poznamenat, že i tyto 

sektorové plány a programy mohou být zhodnoceny z hlediska jejich ekonomických a 

společenských vlivů. Nicméně rozšíření procesu SEA na hodnocení udržitelnosti u 

sektorových plánů a programů je zcela na volném uvážení příslušných úřadů.  

Cílem této práce však není podrobná analýza fungování nástroje SEA ve všech 

oblastech britského systému. V následující části bude proto podrobněji představena 

aplikace nástroje SEA na územní a prostorové plány, a to pouze v Anglii. Bližší 

prozkoumání této oblasti je zajímavé především pro možnost srovnání s českým 

právním systémem.  

6.5 SEA v anglické plánovací legislativě 

Jak již bylo naznačeno v předcházející části, nová SEA legislativa provádějící 

evropskou SEA směrnici byla ve Velké Británii přijata právě ve chvíli, kdy byla 

představena velká reforma plánovacího systému. Zákon o plánování a vyvlastnění 

z roku 2004 (Planning and Compulsory Purchase Act 2004) položil zcela nové základy 

regionálního a lokálního plánování v Anglii a Walesu. Tato reforma představovala 

největší změnu rozvojového plánování za posledních padesát let120. 

Integrální součástí nového plánovacího systému se stalo i hodnocení lokálních a 

regionálních plánů z hlediska jejich udržitelnosti. Velká Británie se tak rozhodla čerpat 

ze svých zkušeností s používáním nástroje Sustainability Appraisal a zároveň ho sloučit 

s nástrojem SEA, neboť k jeho provádění je vázána evropskou legislativou. V listopadu 

2005 byla vytvořena metodika, která poskytuje doporučení, jak obě tato hodnocení 

provádět, aby splňovala požadavky SEA direktivy121.  

6.5.1 Věcná působnost 

Dle ustanovení §5 odst. 4 zákona o plánování a vyvlastnění z roku 2004 je provedení 

hodnocení udržitelnosti na regionální úrovni povinné pro tzv. regionální prostorové 

                                                 
120 Sadler, B.: SEA Development in the United Kingdom in Sadler, B. (ed.): Strategic Environmental 

Assessment at the Policy Level – Recent Progress, Current Status and Future Prospects, Soliter, Praha, 
2005, str. 97. 
121 ODPM: Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local Development Documents, 
November 2005 – dostupné na 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuil
ding/pdf/142520.pdf (18. 9. 2010). 
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strategie (Regional Spatial Strategy – RSS) a na místní úrovni je tato povinnost 

upravena v ustanovení §19 odst. 5 pro místní rozvojovou dokumentaci (Local 

Development Framework - LDF). Regionální prostorové strategie (RSS) představují 

strategickou vizi regionu na období 15–20 let a jsou zcela novým nástrojem, jenž je 

výsledkem reformy plánovacího systému 

6.5.2 Proces hodnocení 

Samotný proces udržitelnosti se skládá z pěti fází (A až E). V rámci každé fáze jsou pak 

stanoveny jednotlivé úkoly, které mají být splněny. V počáteční fázi A probíhá sběr dat 

a jsou stanoveny cíle udržitelnosti, které tvoří rámec pro následné hodnocení 

udržitelnosti, tj. probíhá scoping. V další fázi B je hodnocen vzájemný soulad cílů 

samotné koncepce a stanovené cíle hodnocení udržitelnosti. Tento přístup bývá 

označován jako tzv. objective-led approach. Hodnocení souladu cílů je prováděno 

pomocí tabulky, v níž je každý cíl porovnáván s jednotlivými cíli udržitelného rozvoje. 

Dále jsou stanoveny opatření na zmírnění vedlejších dopadů a definovány indikátory 

pro monitorování udržitelnosti plánu. V následující fázi C je zpracována tzv. 

Sustainability Appraisal Report, která dokumentuje proces hodnocení a zjištění. Ve fázi 

D je plán a závěrečná zpráva konzultována s dotčenými orgány a veřejností. V poslední 

fázi E je pak monitorována implementace plánu. Celý proces podrobně upravuje 

metodika Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local 

Development Documents. 

6.5.3 Klady a zápory hodnocení udržitelnosti 

Britský systém kombinující hodnocení udržitelnosti s nástrojem SEA je často 

vyzdvihován pro schopnost uceleného a komplexního hodnocení, které striktně 

neodlišuje jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje.  Naopak, velmi dobře pracuje s jejich 

přesahy. Nicméně i zde se objevila počáteční nedůvěra ke spojení obou nástrojů. 

Především byly vznášeny námitky, že spojením nástroje SEA, který je primárně určen 

pro hodnocení vlivů na životní prostředí, s nástrojem SA, jenž spojuje hledisko 
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ekonomické společenské a environmentální, dojde k oslabení právě environmentálního 

aspektu122.  

Dalším kladem je snaha o zjednodušení závěrečné zprávy, tzv. Sustainability Appraisal 

Report. Hodnocení udržitelnosti oproti nástroji SEA je charakteristické svou 

„jednoduchostí“. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.3.7, SEA je oproti SA více 

„vědecká“, neboť se opírá o poznatky přírodních věd. Dopady na společnost a 

ekonomiku (tj. zbylé dva pilíře udržitelného rozvoje) není snadné přesně změřit a je tak 

pracováno pouze s přibližnými odhady. Důsledkem této „neexaktnosti“ společenských 

věd se pak promítají i v závěrečné zprávě hodnocení udržitelnosti, která není tolik 

odborná.  

Sheate v této souvislosti zmiňuje hrozící riziko „rozmělnění“ nástroje SEA. 

Argumentuje tím, že nedostatek přesných dat a velká šíře záběru hodnocení 

udržitelnosti negativně ovlivní nástroj SEA, který byl vždy spíše zaměřený na 

hloubkovou analýzu vlivů na životní prostředí123.  

Nicméně i přes větší jednoduchost závěrečné zprávy hodnocení udržitelnosti plynoucí 

z její samotné podstaty, však zpráva „Směrem k efektivnějšímu a účelnějšímu používání 

nástroje SEA a SA v prostorovém plánování“ zpracovaná v březnu 2010 doporučuje 

ještě více zjednodušit tzv. netechnické shrnutí (non-technical summary), které je 

součástí každé závěrečné zprávy. Netechnická shrnutí jsou zacílena na širokou veřejnost 

a mají ji napomoci přiblížení zjištění ze Sustainabality Appraisal Report. Netechnická 

shrnutí jsou součástí Sustainability Appraisal Report. Březnová zpráva však doporučuje 

pro ještě větší zjednodušení toto netechnické shrnutí oddělit a učinit z něj samostatný 

dokument124. 

Pro hodnocení udržitelnosti je charakteristické, že jeho efektivita spočívá v souběžném 

hodnocení udržitelnosti a přípravě plánu, tj. je používán ex ante přístup. Jak by 

                                                 
122 Srov. Scrase, I. J. a Sheate, W.: Strategic Environmental Assesssment (SEA): Will Sustainability Weak 

Enough to Dilute It?, Draft for the Conference on Human Dimension of Global Environmental Change, 
12 Nov 2004. 
123 Sheate, W. a kol.: Implementing the SEA Directive: Sectoral Challenges an Opportunitite for the UK 

and EU, Euopean Environment, 2004, Vol. 14, str. 79. 
124 Smith, S. a kol.: Towards a More Efficient and Effective Use of Strategic Environmental Assessment 

and Sustainability Appraisal in Spatial Planning – Final Report, Department for Communities and Local 
Government, London, 2010, str. 156 – dostupné na  
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/1513010.pdf (11. 9. 2010). 
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souběžné hodnocení mělo ideálně probíhat, ilustruje náčrtek uvedený v příloze č. 1. 

Nicméně v praxi se přesto někdy stává, že jsou oba procesy chápány odděleně, což 

snižuje účinnost nástroje hodnocení udržitelnosti125. 

Vládní zpráva z března 2010 uvádí i další možná zlepšení stávajícího SEA/SA procesu, 

mj. zavedení informačního systému, který by shromažďoval informace o probíhajících 

hodnoceních.  

6.5.4 Současný stav 

V současné chvíli prochází zákon o plánování a vyvlastňování z roku 2004 opět 

zásadními změnami. Dne 6. července 2010 byly náhle zcela zrušeny regionální 

prostorové strategie (RSS), a to oznámením na základě ustanovení §79 odst. 6 zákona o 

místním demokratickém a ekonomickém rozvoji a stavebnictví z roku 2009 (Local 

Democracy Economic Development and Construction Act 2009). Z dvoustupňového 

plánovacího systému tak byl odstraněn celý jeho první stupeň, aniž by však byla přijata 

jakákoliv přechodná ustanovení. Zrušení regionálních prostorových strategií bylo 

odůvodněno nutností zjednodušit plánovací systém, neboť dvoustupňový systém se 

údajně ukázal být nákladným a časově náročným a byl tak pouze „zbytečnou 

byrokratickou zátěží“ 126. 

Zajímavostí je, že tento zásadní zásah do plánovacího systému byl učiněn pouze 

oznámením, nikoli změnou primární legislativy. V srpnu 2010 byla z tohoto důvodu 

společností Cala Homes podána žaloba na zrušení tohoto rozhodnutí v rámci řízení 

„judicial review“127. 

Důsledky zrušení regionálních prostorových koncepcí se projeví i na hodnocení 

udržitelnosti, neboť celý systém byl založen na hierarchickém vztahu mezi regionálními 

prostorovými strategiemi a místními plánovacími dokumenty. Vzhledem k velmi 

krátkému časovému období, ve kterém tato velká změna plánovacího systému nastala, 

                                                 
125 Smith, S. a kol.: Towards a More Efficient and Effective Use of Strategic Environmental Assessment 

and Sustainability Appraisal in Spatial Planning – Final Report, Department for Communities and Local 
Government, London, 2010, str. 154 – dostupné na 
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/1513010.pdf (11. 9. 2010). 
126 Pickles, E.: Oznámení o zrušení regionálních prostorových strategií z 6. července 2010, dostupné na 
http://www.communities.gov.uk/statements/corporate/regionalstrategies (19. 9. 2010). 
127 Informace převzata z  
http://www.planningportal.gov.uk/england/government/news/archive/2010/august2010/2010_08_week_2
/120810_3 (19.9. 2010). 
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však chybí bližší analýza zkoumající dopady této změny na proces hodnocení 

udržitelnosti. 

6.6  Shrnutí 

Ze všech výše uvedených poznámek lze učinit jisté závěry. Anglický způsob 

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je v prvé řadě charakteristický svými 

neformálními počátky provádění hodnocení. Díky tomu, že hodnocení vlivů koncepcí 

nebylo po dlouhou dobu závazně regulováno, se vyvinulo mnoho různých způsobů a 

metodik, jak hodnotit vlivy koncepcí. V poslední době je nejvíce rozvíjen systém 

hodnocení udržitelnosti, který kombinuje hledisko environmentální, společenské a 

ekonomické.  

Dlouhodobá tradice Velké Británie v podporování trvale udržitelného rozvoje se 

projevila i při transpozici evropské SEA směrnice, a to zejména v oblasti plánovací 

legislativy. Nástroj SEA, jehož používání pro některé koncepce, jež mohou mít 

významný vliv na životní prostředí, je pro členské státy Evropské Unie povinné, se ve 

Velké Británii stal součástí širšího nástroje hodnocení udržitelnosti. Jeho fungování je 

však poměrně obtížné na vysvětlení, neboť samotný procesní postup pro oblast 

prostorového plánování je upraven v několikasetstránkové metodice. Složitost celého 

procesu je pak navíc umocněna i odlišným systémem prostorového plánování, které 

v roce 2004 prošlo významnou reformou, do níž však bylo v nedávné době neočekávaně 

zasaženo. Tato práce je pouze zanedbatelným příspěvkem k objasnění anglického 

systému hodnocení udržitelnosti. Téma by si jistě zasloužilo vypracování samostatné 

vědecké práce. 
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7.  Komparace některých prvků českého a britského nástroje 

SEA 

 

V předchozích kapitolách bylo popsáno fungování nástroje SEA v České republice a 

Velké Británii. V této kapitole budou porovnány některé prvky českého a britského 

nástroje SEA. Oba porovnávané státy jsou členy Evropské Unie a je proto pro ně 

závazná tzv. SEA směrnice. Dalo by se tedy očekávat, že právní úprava bude podobná. 

V následujících  řádcích však bude poukázáno na některé rozdíly obou systémů. 

Dle mého názoru pramení odlišnost obou SEA systémů především z rozdílného způsobu 

jejich vzniku. Ačkoliv oba státy v roce 2004 plně transponovali evropskou SEA 

směrnici, používají nástroj SEA již od začátku 90. let 20. století. Zatímco však Česká 

republika zakotvila povinné posuzování vlivů některých koncepcí na životní prostředí 

zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, Velká Británie pouze doporučila příslušným úřadům, aby své 

koncepce podrobily environmentálnímu hodnocení.  

Nástroj environmentálního hodnocení se tak ve Velké Británii vyvíjel „zdola“. Tento 

přístup měl za následek rozvinutí široké škály nástrojů, které byly používány 

k hodnocení vlivů strategických dokumentů na životní prostředí. Praxe britských úřadů 

byla sjednocována pouze pomocí metodických pokynů.  

Oproti tomu „shora“ zavedený český systém SEA byl od počátku jednotný. V praxi se 

samozřejmě vyskytovaly v jednotlivých posouzeních jisté odlišnosti, ty však byly pouze 

důsledkem rozdílného stylu práce různých zpracovatelů a posuzovatelů koncepcí.  

Rozdíl mezi „shora“ a „zdola“ zavedeným systémem SEA se pak projevuje ve složitosti 

a komplexnosti britského systému a ucelenosti českého systému.  

Ucelenost českého systému však neznamená, že by existoval pouze jediný proces SEA, 

který by byl aplikován na všechny koncepce. Zákon č. 100/2001 Sb. sice upravuje 

jakýsi „základní“ procesní postup pro posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, 

nicméně existují i další druhy procesních postupů. Příkladem může být vyhodnocování 

vlivů na udržitelný rozvoj, jež je aplikováno na koncepce přijímané podle stavebního 

zákona. Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj je širším nástrojem, který v sobě 
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zahrnuje posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí a posuzování ekonomických a 

společenských dopadů koncepcí.  

Český nástroj vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj se velmi podobá britskému 

hodnocení udržitelnosti (Sustainability Appraisal). Pro oba nástroje je charakteristické, 

jak ostatně vyplývá z jejich názvu, že posuzují koncepce z hlediska jejich vlivu na 

udržitelný rozvoj, tj. spojují prvek environmentální, společenský a ekonomický. Oba 

nástroje se používají pro posuzování územně plánovacích koncepcí. Liší se však 

v samotném způsobu provádění hodnocení.  

Podle Machové a kol. je britský systém komplexnější a nečiní takové rozdíly mezi 

jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje. U českého vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj dochází často ke „škatulkování“ jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje128. 

Samotný proces nedostatečně reflektuje fakt, že se ekonomický, sociální a 

environmentální pilíř navzájem prolínají a že některé aspekty hodnocení nelze podřadit 

výlučně pod jeden pilíř. „Zařazení hodnocené priority, aktivity nebo záměru [pod jeden 

pilíř udržitelnosti] nemusí objektivně vypovídat o vazbách k udržitelnému rozvoji“, 

upozorňuje Machová a kol.129 Striktní oddělování jednotlivých pilířů pak vede ke 

značné komplikovanosti hodnocení. Britské hodnocení udržitelnosti je v tomto ohledu 

flexibilnější, což je však zřejmě důsledkem dlouhodobé zkušenosti s tímto nástrojem.  

Větší zkušenost s hodnocením udržitelnosti ve Velké Británii se pak projevuje i v lépe 

propracovaných metodických postupech. K hodnocení udržitelnosti existuje několik 

příruček pro zpracovatele i posuzovatele koncepcí, které velmi podrobně rozvádějí 

jednotlivé procesní kroky. V České republice takové příručky chybí a celkově je 

koordinační a metodická podpora velmi nedostatečná, což je zřejmě následkem 

nedostatečné personální kapacity na jednotlivých úřadech. Česká republika by jistě 

mohla čerpat ze zkušeností Velké Británie, nicméně je třeba mít na paměti rozdílnost 

systémů územního plánování v obou zemích. Zatímco v České republice je cílem 

územního plánování určení konkrétního funkčního využití území, Velká Británie má 

                                                 
128 Machová, M. a kol.: Hodnocení udržitelnosti územně plánovacích dokumentů ve Velké Británii a 

možnosti aplikace v podmínkách České republiky, Urbanismus a územní rozvoj, 2009, Vol. 1-2, str. 97. 
129 Ibid, str. 98. 
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sloučený systém územního a strategického plánování130. Bylo by proto nezbytné 

přizpůsobit britskou praxi podmínkám územního plánování v České republice. 

Britský systém má dále lépe zpracovaný systém následného monitoringu. Každý rok je 

zpracována monitorovací zpráva, která popisuje pokrok, jehož bylo dosaženo aplikací 

programových dokumentů v dané oblasti. Ve zprávě je hodnoceno, zda politiky 

dosahují stanovených cílů, zda je uplatňován princip udržitelného rozvoje a zda jsou 

cíle relevantní. Monitoring tak napomáhá získat cennou zpětnou vazbu o kvalitě 

provedeného hodnocení. Poznatky získané pomocí monitoringu pak mohou být použity 

při další práci. Česká právní úprava taktéž upravuje povinnost monitorovat vlivy 

koncepce po jejím schválení. Povinnost monitorovat má předkladatel koncepce, na 

monitoringu se však podílejí i příslušné úřady. Bohužel však chybí podrobnější 

metodika, jak monitorován provádět. Zákon pouze obsahuje povinnost uvést ve 

vyhodnocení SEA indikátory, na jejichž základě bude monitoring prováděn. Způsob 

provádění monitoringu zákon neobsahuje a ani nebyla zpracována metodická příručka, 

která by zákonnou úpravu doplnila. Česká republika by se proto mohla inspirovat 

britskou praxí. Nicméně i tato oblast naráží na nedostatečné personální kapacity na 

příslušných úřadech.  

Nepříliš uspokojivé výsledky s efektivním používáním nástroje SEA v České republice 

přineslo i dotazníkové šetření společnosti Integra Consulting Services a Ústavu pro 

životní prostředí Univerzity Karlovy131. Výzkum byl zaměřen na zkušenosti českých 

orgánů veřejné správy s aplikací nástroje SEA a probíhal v červnu a červenci 2009. 

Otázky v dotazníku, který byl rozeslán všem potenciálním předkladatelům koncepčních 

materiálů, byly formulovány obdobně jako otázky ze staršího výzkumu prováděného ve 

Velké Británii, což umožnilo srovnání výsledků. 

Především ze srovnání s praxí Velké Británie vyplynulo, že je v České republice příliš 

mnoho koncepcí posuzováno ex post, resp. až ve chvíli, kdy je podstatná část návrhu 

koncepce již hotova. Tato okolnost však velmi snižuje užitečnost nástroje SEA. 

Nicméně zkušenost z Velké Británie ukazuje, že čím déle je nástroj SEA používán, tím 

méně dochází ke zpoždění se zahájením procesu posuzováním. Je tedy možné očekávat, 
                                                 
130 Machová, M. a kol.: Hodnocení udržitelnosti územně plánovacích dokumentů ve Velké Británii a 

možnosti aplikace v podmínkách České republiky, Urbanismus a územní rozvoj, 2009, Vol. 1-2, str. 98. 
131 Musil a kol.: Zkušenosti s aplikací SEA v ČR a Velké Británii: Pohled orgánu veřejné správy, 
Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2010, Vol. 2, str. 11 – 13. 



61 
 

že v následujících letech bude v České republice stoupat počet posouzení, která budou 

zahajována včas. 

Dalším rozdílem mezi českou a britskou praxí, která vyplynula z výzkumu, se ukázal 

být postoj k finanční a administrativní náročnosti. Téměř polovina respondentů 

v České republice uvedla, že proces SEA považují za „nákladné a administrativní 

cvičení bez reálného vlivu na kvalitu posuzované koncepce“132. Většina českých 

respondentů dále uvedla, že nepovažují proces SEA za efektivní využití času a zdrojů. 

Oproti tomu stojí fakt, že ve Velké Británii považuje většina dotázaných proces SEA 

jako nástroj k lepšímu porozumění koncepci a k zajištění větší transparentnosti 

rozhodovacího procesu. 

Je možné, že negativní postoj českých potenciálních předkladatelů koncepcí ovlivňuje 

skutečnost, že je většina posouzení zpracována externím konzultantem či firmou. Ve 

Velké Británii je tomu naopak – převážná většina hodnocení je zpracovávána 

pracovníky úřadu. Britští pracovníci samozřejmě také zapojují externí konzultanty, 

nicméně tito plní zpravidla „pouze“ funkci vedoucích koordinátorů, odborných garantů 

či metodických poradců. Není tedy na ně přenášena celá zodpovědnost za realizaci 

SEA, jako je tomu v České republice. Britská praxe tak nejen šetří finanční zdroje, které 

jsou v České republice vynakládány na externí firmy, ale především je díky zapojení 

pracovníků úřadu usnadněna komunikace a výsledky získané v procesu SEA se snáze 

zohledňují v průběhu přípravy koncepce. 

Z dotazníkového šetření dále vyplynul obecnější poznatek o fungování nástroje SEA 

v České republice. A sice, že je posuzování koncepcí z hlediska jejich vlivu na životní 

prostředí aplikováno příliš extenzivně. Procesu SEA podléhá příliš mnoho koncepcí, 

které sice splňují zákonná kritéria, nicméně svým charakterem a faktickým obsahem 

nemají charakter strategických dokumentů s potencionálně významným vlivem na 

životní prostředí133. Posuzování takových koncepcí pak vedle plnění dalších formálních 

náležitostí ubírá čas pracovníkům příslušných orgánů, který by mohl být využitý pro 

aktivnější účast v jiných procesech SEA a pro rozvoj metodik a kontrol kvality.  

                                                 
132 Musil a kol.: Zkušenosti s aplikací SEA v ČR a Velké Británii: Pohled orgánu veřejné správy, 
Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2010, Vol. 2, str. 11. 
133 Ibid. 
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Všechny výše uvedené limity aplikační praxe SEA v České republice pak vedou 

k nežádoucímu posunu „od vnímání SEA jako nástroje primárně určeného 

zpracovatelům a předkladatelům koncepcí k dosažení vyšší kvality koncepčních 

dokumentů k formálnímu procesu, který je chápán zejména jako nástroj orgánů ochrany 

životního prostředí“134.  

Lze tedy shrnout, že britský systém je mnohem méně formalizovaný a umožňuje 

přizpůsobovat procesní postup každému jednotlivé strategické koncepci, což je jistě 

žádoucí. Jak již zaznělo v jedné z úvodních kapitol, strategické dokumenty nemají 

jednotný charakter, vyznačují se různými stupni určitosti a úplnosti a není reálné 

nastavit procesní postup tak, aby vyhovoval všem typům strategických dokumentů. 

Možnost přizpůsobování procesního postupu a především zjednodušení českého 

systému se tak jeví nanejvýš žádoucí.  

  

                                                 
134 Musil a kol.: Zkušenosti s aplikací SEA v ČR a Velké Británii: Pohled orgánu veřejné správy, 
Zpravodaj EIA – IPPC – SEA, 2010, Vol. 2, str. 12. 
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8. 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.  
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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.  
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Přílohy 

Příloha č. 1  

Grafické znázornění souběžného hodnocení udržitelnosti s přípravou plánu v anglické 

plánovací legislativě. 

 

 

Zdroj:  Máchová a kol.: Hodnocení udržitelnosti územně plánovacích dokumentů ve Velké Británii a 

možnosti aplikace v podmínkách České republiky, Urbanismus a územní rozvoj, 2009, Vol. 1-2., 

str. 96 
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Příloha č. 2 

Grafické znázornění rozdílů mezi třemi různými modely (Environmental Appraisal, 

Sustainability Appraisal a Strategic Environmental Assessment) environmentálních 

hodnocení užívaných ve Velké Británii.  

 

 

Zdroj:  Smith, S. a kol.: Towards a More Efficient and Effective Use of Strategic Environmental 

Assessment and Sustainability Appraisal in Spatial Planning – Final Report, Department for 

Communities and Local Government, London, 2010, str. 21 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce 

Environmental assessment (EIA, SEA) 

Resumé 

This paper is concerned with Strategic environmental assessment (SEA) which is an 

instrument of environmental law used for assessing impacts of strategic actions on the 

environment.  

First chapter deals with definition of SEA, its advantages and disadvantages and its 

relationship with Environmental Impact Assessment (EIA). SEA was introduced in 

order to overcome the limits of EIA, mainly EIA’s inability to deal with cumulative 

impacts and wrong timing.  

Second chapter is about international legal basis of SEA. Several international treaties 

regarding SEA are mentioned, among others Treaty from Espoo and Kyiv Protocol. 

Third chapter outlines development of SEA in European Union law. At first a broader 

context of European environmental law is set out and some of the basic principles are 

defined. Subsequently history of SEA Directive is described and its content is analyzed. 

Also a comparison of SEA Directive and Kyiv Protocol is provided. 

Fourth chapter deals with legal framework of SEA in the Czech Republic. At first, 

history of SEA legislative in the Czech Republic is introduced. Then contemporary law, 

i.e. Act no. 100/2001 Coll., is analyzed in greater detail and the focus is on formal 

procedure and its individual steps. Special procedure of SEA in new Building code is 

also mentioned.  

Fifth chapter describes practical use of SEA in the United Kingdom (UK). Firstly, 

different models of environmental models formerly used in the UK are described, 

namely Environmental Appraisal and Sustainability Appraisal. After that, the 

transposition of SEA Directive is described. Focus is then on practical usage of 

environmental assessment in planning legislation. The UK joined SEA procedure with 

broader Sustainability Appraisal procedure, which is comparable to the Czech 

procedure under the new Building code.  
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In sixth chapter, a comparison of several aspects of SEA in both jurisdictions is 

provided. An emphasis is put on practical usage of the instrument. It was found out that 

whereas British practice is more focused on quality of the assessment, in the Czech 

Republic fulfilment of formal and legal obligations is often more important. However, 

this formalized approach might lead to undesirable “emptying” of SEA and its reduction 

to mere formal procedure without any practical contribution to the protection of 

environment. Therefore, greater stress should be put on quality of assessments. 
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