
ZÁVĚR 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí, které je na mezinárodní a evropské úrovni zakotveno 

již několik desetiletí, začalo být v České republice soustavně prováděno od 90. let minulého 

století. Zejména oblast strategického posuzování, resp. posuzování vlivů koncepcí na životní 

prostředí, zažívá v posledních letech poměrně dynamický rozvoj. Především v souvislosti se 

vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 byl učiněn nesporný legislativní 

pokrok a zákonná úprava institutu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí byla 

uvedena do souladu s evropskými i mezinárodněprávními normami. Došlo k významnému 

rozšíření aplikace strategického posuzování a současně s tím také k velkému nárůstu počtu 

prováděných posouzení.  

 

Přestože je česká právní úprava plně v souladu s evropskými směrnicemi a mezinárodní 

právní úpravou, dle mého názoru nezaručuje vždy skutečně efektivní naplnění smyslu a účelu 

posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je zohlednění všech potřeb dotčeného území a 

požadavků na udržování a zlepšování kvality životního prostředí. Často je proces SEA 

prováděn jako formální postup, ve kterém je primárně zkoumáno splnění všech zákonných 

náležitostí a dodržení procesního postupu. Negativním důsledkem takového přístupu je 

minimalizace reálných dopadů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve finálních 

verzích koncepcí a nedostatečné zohlednění environmentálních požadavků. Jednou 

z možných cest, jak zefektivnit reálný vliv provedeného posouzení na schvalované koncepce, 

by dle mého názoru mohlo být posílení právní síly stanoviska oránu ochrany přírody, bez 

kterého sice není možné dle současné právní úpravy koncepci schválit, ovšem podmínky 

v něm stanovené nemusí být ve schváleném dokumentu zohledněny. Je ale otázkou, nakolik 

přísnější regulace shora zaručí skutečné naplnění účelu a smyslu, pro který byla vytvořena. 

Proto je základem kvalitního posouzení zejména přístup hlavních subjektů procesu, které by 

institut SEA měli brát jako integrální součást procesu pořizování strategických dokumentů a 

nikoli jako nadbytečnou formální zátěž. 

 

Velký legislativní pokrok byl učiněn také v oblasti účasti veřejnosti při přijímání 

strategických koncepcí. Současná platná právní úprava stále více zohledňuje celou řadu 

právních norem, které kladou požadavky na účast veřejnosti při rozhodování, zejména 

Aarhuskou úmluvu a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES. Zvláště nový 



stavební zákon vychází vstříc mezinárodním a evropským závazkům, když zakotvuje 

instituty, které formálně posilují postavení veřejnosti v řízeních. Ovšem praktická aplikace 

těchto institutů nezajišťuje reálný vliv veřejnosti na konečnou podobu významných 

dokumentů strategického plánování. Možnost soudního přezkumu uvedených dokumentů je 

značně omezená, víceméně na ověření dodržení zákonem stanovených formálních a 

procesních náležitostí, a tak má veřejnost stále v procesu posuzování vlivů úlohu spíše 

formální, bez skutečné možnosti reálně ovlivnit výsledek rozhodování.  

 

Ačkoli je v legislativě možné pozorovat bezesporu pozitivní trend z hlediska účasti veřejnosti, 

je nutné zdůraznit, že ke skutečně efektivní účasti veřejnosti na rozhodování, je třeba více, než 

pouhé převzetí přeložených ustanovení z mezinárodněprávních dokumentů. Podle mého 

názoru je i v tomto ohledu základem přístup jednotlivých subjektů procesu SEA a jejich 

vnímání veřejnosti jako rovnocenného účastníka. Neustále je totiž patrná snaha předkladatelů 

koncepcí minimalizovat dopad zapojení veřejnosti na finální podobu hodnocené koncepce. Je 

tedy nezbytné přestat chápat veřejnost v procesu jako zákonem vynucované nutné zlo a 

umožnit zohlednění všech zájmů osob a organizací potenciálně dotčených navrhovanou 

koncepcí. V neposlední řadě je jedním z nejpodstatnějších předpokladů zapojení veřejnosti již 

z povahy věci samotný zájem veřejnosti a aktivní přístup k získávání informací o dění ve 

svém okolí. Jen tak může být veřejnost plnohodnotnou součástí procesu, který by v takovém 

případě měl reagovat na všechny potřeby dotčeného území a jeho obyvatel a přisívat 

k udržení a zlepšení kvality životního prostředí. 

 

 


