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Motto: 
„Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted.“ 
(Albert Einstein) 
„HIA je jak umění, tak věda“ (1).
 

1. Úvod  
Předkládaná publikace přináší návrh postupů pro strategické hodnocení vlivů na zdraví. 
Strategické hodnocení vlivů na zdraví je součástí širšího posuzování Strategického vlivu na 
životní prostředí, který vychází z již zavedeného a vcelku akceptovaného i právně dobře 
zakomponovaného hodnocení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA (environmental impact 
assessment).  
Základním rozdílem je, že při hodnocení vlivu na životní prostředí se vychází z předloženého 
projektu, tedy technického dokumentu, který je vždy konkrétní, obsahuje celou řadu 
informací potřebných jak pro posouzení vlivu na životní prostředí, tak vlivu na zdraví. Pokud 
nějaké informace chybí, dají se poměrně snadno v procesu EIA obstarat. Ochrana veřejného 
zdraví je svěřena v tomto procesu orgánům ochrany veřejného zdraví. 
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2. HIA – východiska a předpoklady 

2.1. Historie SEA a HIA 

Kde má hodnocení vlivů původ? Sedmdesátá a osmdesátá léta ve Spojených státech a Evropě 
obrátila pozornost odborné veřejnosti ke vztahu antropogenních aktivit, znečištění životního 
prostředí a zdraví. Devadesátá léta přinesla formalizaci požadavků hodnocení vlivů a po roce 
2001 nastala ve světě fáze rozvoje těchto strategií.  
Na Londýnské konferenci ministrů o zdraví a životním prostředí při jednání o SEA (Strategic 
Environmental Assessment) se ukázalo, že zdraví je nutno chápat jako součást prostředí a 
nelze posuzovat dopady lidské činnosti na životní prostředí a opomenout zdraví (2).  

Aarhusská konvence a Protokol ke Konvenci o přeshraničním hodnocení vlivů na životní 
prostředí jasně vyjádřily potřebu hodnocení vlivů na zdraví.  
Není pochyby, že je zapotřebí vytvořit lepší nástroje pro hodnocení vlivu na zdraví u koncepcí 
v sektorech mimo obor veřejného zdraví, než existují dosud. Hodnocení vlivu na zdraví zajistí 
situaci, kdy zdravotní dopady a efekty budoucích rozhodnutí nebudou přehlédnuty. Využití 
tohoto nástroje způsobí další rozvoj zdraví a pomůže zajistit, aby rozhodování o politikách 
a rozvoji bylo informované a s pochopením jejich vlivu na zdraví (3).
Česká republika se přihlásila ke zpracování této informační publikace – manuálu. Publikaci 
zpracoval tým odborníků ze Státního zdravotního ústavu doplněný o další autory.  

2.2. Komu a k čemu bude tato publikace sloužit? 

Manuál je určen pro zpracovatele hodnocení vlivu na zdraví u koncepcí k získání základního 
přehledu o strategickém hodnocení z  hlediska ochrany zdraví. Pomůže implementaci ochrany 
a podpory zdraví do nezdravotnických politik. Je také určen pro zpracovatele strategického 
hodnocení vlivů na životní prostředí, pro jejichž hodnotitelskou činnost je zvládnutí 
hodnocení ochrany a podpory zdraví doplněním k odhadům zdravotních rizik, které musí 
ovládat. Dále je náš manuál směrován pro tvůrce strategických dokumentů - koncepcí na 
místní, krajské a centrální úrovni. Předpokládá se, že poslouží i zadavatelům tvorby 
strategických dokumentů tj. politikům a státní správě.  
Při hodnocení vlivů bychom se měli vyrovnat s pojmem „zdraví“, který má více rozměrů. Pro 
kolegy z oboru veřejného zdraví by měl manuál posloužit k utřídění vědomostí a zkušeností, 
které mají z epidemiologie, environmentální epidemiologie a toxikologie, sociologie, 
politologie, a k lepšímu pochopení HIA (Health Impact Assessment) v SEA. Je třeba, aby si 
čtenář uvědomil, že zdraví je základní podmínkou rozvoje společnosti. Ekonomický rozvoj i 
ochrana a tvorba životního prostředí by ztratily smysl bez zdravého člověka.  
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2.3. Z čeho publikace vychází? 

Zdraví člověka je stav fyzické, psychické a sociální pohody, není to jen absence nemoci. 
Tato definice WHO plně vyhovuje potřebám HIA v SEA. Odpovídá holistickému pojmu 
zdraví.  
Veřejné zdraví je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb. v platném znění takto: Veřejným 
zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován 
souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života (4).  
Pro splnění požadavků českých zákonů, které však dosud nejsou v plném souladu 
s Protokolem a dalšími dokumenty, je však nutno hodnotit také vliv na veřejné zdraví.  
S hodnocením kladných, zdraví podporujících vlivů, což je také požadavkem strategického 
hodnocení, se dosud často nesetkáváme. Jen málo posuzovaných nezdravotnických koncepcí 
obsahuje cíle související s podporou a zlepšením zdraví.  
Zpracování vlivu koncepce na životní prostředí nelze provést bez hodnocení vlivu na zdraví 
a naopak. Dokumentace tohoto posouzení – zpráva se stává nedílnou součástí posuzované 
koncepce tak, aby při jejím přijímání výsledky hodnocení vlivů pomohly v rozhodovacím 
procesu.  
Nutno říci, že tak, jak fungují úřední a politické systémy v  Evropě různě, tak jsou i pojetí 
a způsob zdravotního náhledu v environmentálním hodnocení koncepcí geograficky odlišná. 
Ve Švédsku proces hodnocení vlivu na zdraví politici vedou, ve střední Evropě politiku, 
včetně hodnocení, schvalují. V Anglii by  způsob, kdy politik vede proces hodnocení politiky, 
za kterou odpovídá, byl vnímán jako střet zájmů. Ve střední Evropě jsou jednotlivé kroky 
hodnocení vlivů na životní prostředí jasně legislativně ošetřeny, vlivy na zdraví však 
minimálně. V České republice je veřejné projednávání HIA značně nepopulární, odborníci 
nejsou v tomto projednávání proškoleni, chybí jim potřebná sebedůvěra a mnohdy 
i schopnosti a vůle. Tato situace je značně rozdílná oproti praxi v jiných zemích, například ve 
Velké Británii. 
V mnohých zemích (nejen evropských) jsou pracovní týmy HIA  či HIA/SEA tvořivé, jejich 
členy spojuje rovnocenné partnerství, důvěra a stejný zájem. Zájem veřejnosti a neziskových 
organizací je přijímán pozitivně, jako snaha o vylepšení situace a nikoliv jako obstrukce či 
negace. To, co už mají některé evropské země „zažité“, se v postkomunistických státech 
teprve dostává do povědomí zainteresovaných osob, specialistů ve veřejném zdraví a jejich 
kolegů. Samozřejmě pro většinu zemí jsou SEA a HIA relativně novou oblastí a trpí také, 
stejně jako v ČR, dětskými nemocemi. 
Strategické posuzování vlivu politik, programů, koncepcí a dalších různě označovaných 
dokumentů se zásadně liší v obsahu informací nutných pro takové posouzení. Strategické 
dokumenty (dále označované souhrnně jako koncepce), mají značný geografický, časový, 
politický i ekonomický rozsah a obsahují daleko méně konkrétních dat. O to více je nutno 
zvládnout jejich posouzení z hlediska vlivu na zdraví. Proces hodnocení strategických 
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dokumentů má mimo jiné zajistit, aby cíle ochrany životního prostředí včetně zdraví byly 
brány v úvahu v raném stadiu rozhodování o koncepci.  

2.4. Čím se SEA a HIA řídí, jaké jsou základní pojmy 

Na území Evropské unie se strategické posuzování vlivů na životní prostředí (dále SEA) 
řídí Direktivou 2001/42/ES (dále Direktiva). 
Strategické hodnocení vlivů je i součástí žádostí o poskytnutí prostředků z evropských fondů.  
Dalším řídícím mezinárodním dokumentem SEA je Protokol o strategickém posuzování 
životního prostředí (Protocol on strategic environmental assessment to the convention on 
environmental impact assessment in transboundary context, dále Protokol). V tomto 
Protokolu, který byl připravován Ekonomickou komisí Organizace spojených národů a WHO, 
sehrála Česká republika klíčovou roli a ratifikovala ho po Finsku jako druhý stát 19. července 
2005. Protokol zahrnuje kromě hodnocení vlivu na životní prostředí také vlivy na zdraví, a to 
na zdraví bez jakýchkoliv dalších dovětků či omezení, tedy na zdraví v  holistickém pojetí. 
SEA tedy zahrnuje jako svou nedílnou část také hodnocení vlivu na zdraví – HIA. 
Tato publikace o hodnocení vlivů na zdraví (HIA) byla zpracována na základě dostupných 
materiálů a upravena zejména pro potřeby České republiky, případně dalších států s podobnou 
historií. V České republice se SEA uvádí do praxe a existuje již celá řada koncepcí, která byla 
posouzena podle zákona č. 100/2000 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., tj. v posledním 
znění, dále jen zákon. Takto pojatá SEA však neobsahuje odpovídající posouzení vlivu na 
zdraví tak, jak je například vyžadováno Protokolem. 
Některé pojmy jsou vysvětleny zde, další pak v jednotlivých kapitolách. Nelze vyloučit 
opakování pojmů a také nelze vyloučit, že některé pojmy jsou nahlíženy z různých úhlů 
a dosud neustálená česká terminologie vede mnohdy k uvádění anglických termínů jak 
originálních, tak počeštěných. Tomuto způsobu je dána přednost, neboť tam, kde není zažitá 
terminologie česká, nemohou autoři vzít na sebe zodpovědnost terminologických puristů. 
Proč se strategické hodnocení zavádí do legislativy i do praxe? V zásadě jde o snahu pomoci 
autorům strategických dokumentů – koncepcí, tj. politických programů a plánů, jejichž 
dosah je mnohdy i mezinárodní, aby se včas, pokud možno již při přípravě, opírali o kvalitní 
skupinu odborníků, která posoudí vlivy na prostředí a na zdraví a upozorní na možné 
konflikty předkládaného dokumentu s ochranou životního prostředí a zdraví člověka. Dalším 
důvodem je, usnadnit těm, kteří rozhodují o zavedení či realizaci (implementaci) daného 
strategického dokumentu, rozhodovací proces tím, že mají k dispozici vedle vlastního 
dokumentu, také posouzení jeho vlivu na prostředí a zdraví. Výsledkem celého procesu by 
měla být minimalizace negativních dopadů nových strategií na prostředí a zdraví 
a zavedení zdraví upevňujících a zdraví zlepšujících opatření do praxe.  
Jako koncepce se v textu, v souladu s naší legislativou, označuje jakýkoliv strategický 
dokument, pro který je SEA proces vyžadován směrnicí nebo zákonem. Jde o strategické 
záměry explicitně v zákonu uvedené. Při hodnocení HIA v  SEA je nutno přizpůsobit 
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metodiku HIA rámci příslušného (řídícího) zákona či jiného obdobného dokumentu, tento 
dokument citovat a při veřejném projednávání uvést jeho případná omezení v oblasti ochrany 
zdraví. 
Nad rámec zákonných povinností mohou autoři nebo předkladatelé zadat HIA či SEA tam, 
kde to považují za výhodné či přínosné. 
HIA v této příručce zahrnuje tedy zejména strategické hodnocení vlivů nezdravotnických 
koncepcí na zdraví, převážně v souvislosti s vlivy na životní prostředí.  
Hodnocení vlivu na zdraví nelze považovat za autonomní proces, bez legislativní opory. Je 
součástí legislativy řešící strategické hodnocení vlivů na životní prostředí.  
S ohledem na rozsah problematiky i šíři koncepcí je samozřejmé, že hodnocení jejich vlivu na 
životní prostředí a zdraví nelze považovat za individuální činnost, ale že je vyžadována 
kolektivní práce práce týmu, v hantýrce označovaném jako SEA tým nebo HIA tým. 
V ideálních případech se současně v jednom pracovním týmu řeší jak vlivy na prostředí, tak 
vlivy na zdraví (SEA/HIA tým). Toto řešení umožní průběžně koordinovat různé pohledy na 
hodnocený dokument a vyvarovat se při finálním zpracování nejednotných závěrů a 
duplicitních konstatování. Také zadavatel lépe reaguje na problémy vzniklé v průběhu řešení 
a může rychle a levněji korigovat posuzovaný dokument dle připomínek týmu. Ale ani 
paralelní hodnocení prostřednictvím dvou pracovních skupin, SEA  týmu a HIA  týmu, 
vzájemně úzce kooperujících, není vyloučeno. Při tomto řešení se však musí více hlídat, zda 
jsou průběžně odstraňovány možné duplicity a překrývání hodnocení, a musí být jasně 
definovány cíle každého týmu. 
V HIA se pracuje s pojmem determinanta, tj. něco, co zdraví (také prostředí) ovlivňuje, 
a s pojmem indikátor, tj. ukazatel zdravotního stavu (také stavu prostředí).  
Správný výběr determinant a cílů (tj. toho, co budu posuzovat a co v určitém komplexu je 
zahrnuto v cílech veřejného zdravotnictví a jeho dokumentech) je jádrem posuzování. Cíle 
ochrany veřejného zdraví jsou tedy v podstatě tvořeny nebo určeny množinou 
determinant zdraví, které jsou pro daný cíl určující.  
Správný výběr indikátorů pro HIA, kterými se sleduje vliv determinant, je základem 
úspěchu nejen HIA, ale také SEA a EIA procesů, neboť pouze jasně definovanými indikátory 
se může zabezpečit monitoring vlivů na zdraví a v praxi tak ověřit, že hodnocení a vliv 
koncepce na zdraví byly provedeny správně.  
Hodnocení vlivu na zdraví se odehrává v několika rovinách – v procesní a odborné. 
Procesní rovina se musí vypořádat s legislativou SEA a s rozhodnutím a dalšími dokumenty 
příslušných správních úřadů. 
Odborná rovina se dále rozděluje na dvě základní oblasti – oblast hodnocení koncepce při 
využití existujících cílů ochrany a podpory zdraví a oblast posouzení ostatních vlivů na 
zdraví v celé šíři jeho definice.  
V první odborné rovině se hodnotí, zda předkládaná koncepce nenarušuje cíle ochrany 
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zdraví stanovené národními či mezinárodními dokumenty či dokonce zákony 
a podzákonnými předpisy (Zdraví 21, Akční plán zdraví a ŽP ČR (NEHAP), Strategie 
udržitelného rozvoje, zákon o ochraně veřejného zdraví atp.) a zda v souladu s nimi vede 
k upevnění zdraví. Pro první rovinu se volí cíle národních a mezinárodních zdravotnických 
dokumentů, které musí být pro hodnocenou koncepci relevantní. O tom, co je a co není 
relevantní, se má dohodnout SEA či HIA tým při prvních schůzkách a má s posuzovanými cíli 
seznámit zadavatele. Předejde se tak celé řadě nedorozumění v budoucnu a v závěrečném 
dokumentu - zprávě. Znamená to, že do hodnocené koncepce nemůžeme „naroubovat“ 
všechny cíle veřejného zdraví, u kterých je žádoucí jejich splnění, tedy úplné zlepšení 
současného stavu zdraví populace. Dva hlavní cíle - prevence poškození (zabránění efektu 
působícího faktoru) i cíl podpory zdraví (posílení efektu) - musí být zajištěny nejen pro 
populaci majoritní, dobře popsanou statistickými indikátory, ale také pro senzitivní skupiny 
populace (např. starší osoby, etnické minority, chronicky nemocné a invalidní osoby, 
opuštěné osoby a jinak sociálně vyloučené osoby, rodiče nemocných dětí, aj.). Pokud lze 
dosáhnout zlepšení zdraví či pohody pro výše uvedené marginální skupiny, není od věci trvat 
na jednání a informacích, včetně požadavku na doplnění posuzované koncepce o potřebná 
ustanovení. Lze například na základě ad hoc studie vybrat indikátor, stanovit jeho výchozí 
základnu a v rámci monitorování posouzené koncepce porovnat výchozí hodnotu zvoleného 
indikátoru s hodnotou na konci období účinnosti koncepce a tak vyhodnotit její vliv na 
senzitivní skupinu obyvatel.  
Druhá odborná rovina vychází z odborné rozvahy, posouzení a hodnocení, jakých dalších 
determinant zdraví se koncepce dotkne, které ovlivní pozitivně a které negativně.   
Druhá odborná rovina má mnohdy řadu úskalí a není vždy nadšeně přijímána tvůrcem 
koncepce, ani ostatními členy SEA týmu. Příkladem mohou být determinanty zdraví jako je 
vzdělání, ekonomické zajištění, kultura společnosti, rovnost ve zdraví atp. 
V průběhu hodnocení vlivu na zdraví je třeba mít na paměti základní atributy tohoto procesu, 
kterými jsou: demokratické principy prosazování, trvale udržitelný rozvoj, etické 
principy, správné využití důkazů a předběžnou opatrnost. Demokracie představuje 
otevřenost procesu pro veřejnost. Udržitelný rozvoj dává reálnou naději uspokojivého života 
pro děti a následující generace v prostředí přinejmenším stejném, jako máme my. Etické 
využití důkazu poslouží technicky zpracovateli k hodnocení vztahu determinanty a efektu 
a predikci efektu, předběžná opatrnost je sice nástrojem udržitelnosti, ale pro její význam je 
zde zdůrazněna, protože znamená snížení rizika již poznaného a ochranu před rizikem 
nepoznaným.  
Posuzovací proces má podle SEA Protokolu (5) a Direktivy 2001/42/ES (6) tyto kroky: 
screening – scoping – podání zprávy (reporting) – rozhodnutí – monitoring.  
Screening zde nahrazuje český výraz prověření resp. „prosátí“ zjištění, pokud možno 
standardizované, zda koncepce je relevantně spojena se zdravím, tj. zda se jejím uvedením do 
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praxe mohou změnit determinanty zdraví či cíle ochrany veřejného zdraví. Český ekvivalent 
je zjišťovací řízení. 
Scoping (gramaticky nepřesná odvozenina od homonyma scope). Jde o stanovení rozsahu a 
obsahu, tedy podrobnější rámcové hodnocení vlivů, zde na zdraví. Český ekvivalent je 
stanovení rozsahu a obsahu. Zde se také stanovují cíle. 
Podání zprávy (reporting) je významným prvkem SEA a HIA. Dobrá, kvalitní 
a srozumitelná zpráva je to, co získá HIA autoritu, co umožní zapojení široké veřejnosti 
včetně politiků a rozhodujících osob, investorů a dalších zainteresovaných osob 
(stakeholders).  

2.5. Základní body zprávy o HIA 

 

Je třeba si uvědomit, že vypracovaná zpráva (report) SEA se stává součástí přijímané 
koncepce a zároveň s ní by měla být předložena ke schvalovacímu procesu. Výsledek práce 
odborníků tak významným způsobem, pokud zachovají nezávislost a splní další podmínky 
vyžadované SEA a HIA, ovlivní přijetí či odmítnutí posuzované koncepce, popřípadě změny 
jejího obsahu. 

 
• cíle ochrany zdraví, 

• popis vlivů, 

• indikátory, 

• zdroje, 

• monitoring, 

• podmínky, 

• úprava cílů politiky. 
 

SEA, ve které je HIA dobře zakotveno, si klade za cíl minimalizovat negativní vliv 
hodnocené koncepce a naopak přináší prospěch pro zdraví dotčené populace, nebo její 
skupiny (koncepce může přinést např. dostupnost péče, služeb, aktivity k upevnění zdraví,  
atd). 
Zapojení veřejnosti do SEA a zejména do HIA je jedním ze základních kamenů celého 
hodnocení. Právě při projednávání HIA a SEA zprávy, resp. při její přípravě, se projeví 
demokracie ve společnosti. Stanoviska společnosti, resp. dotčené veřejnosti, by se měla co 
nejméně lišit od stanovisek odborníků a správních úřadů. Jen tehdy se může projednávaná 
koncepce uplatnit v praxi. Projednání je jedním z klíčových momentů hodnocení vlivů 
obecně.  
Rozhodnutí je dalším, trochu problematickým místem pro HIA v SEA. Příslušné orgány jsou 
většinou v režimu správního řízení vázány základním zákonem k udržení legislativního rámce 
SEA a v ní obsažené HIA. Vede to mnohdy ke konfliktu zájmů, neboť ochrana zdraví se 
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zpracovatelům HIA zdá dominantní a očekávají, že správní orgán odpovídajícím způsobem 
zakomponuje do svého rozhodnutí i požadavky ochrany zdraví. Ne vždy však orgán může 
takovým požadavkům vyhovět, neboť současná česká legislativa na ochranu životního 
prostředí vychází z národních podmínek České republiky, kde ochrana zdraví má své 
postavení, své správní orgány (orgány ochrany veřejného zdraví, dále OOVZ) a svůj řídící 
zákon.  
Je tedy v SEA nutno pečlivě uvažovat, protože HIA zpráva bude posuzována nejen SEA 
příslušným správním orgánem, ale také bude posouzena v režimu ochrany veřejného zdraví 
příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví a jejich stanovisko je neopominutelné  (ať již 
z kompetenčního zákona nebo ze zákona č. 258/2000 Sb., v pozdějším znění) . 
Vedle příslušných správních orgánů (úřadů) jimiž jsou odbor posuzování vlivů na životní 
prostředí MŽP a referáty  životního prostředí úřadů, do hry vstupují také dotčené orgány 
ochrany veřejného zdraví. Při zpracování HIA jsou pro zpracovatele konzultačními místy. Je 
velmi důležitě, aby stanovisko vydané správním orgánem na základě zákona 100/2001 Sb.,  
respektovalo stanovisko OOVZ, které bude k posouzení vlivů na životní prostředí 
komplementární a odborně a věcně je doplní v problematice svěřených otázek ochrany 
veřejného zdraví. Kompetenční zákon vede oba správní orgány k součinnosti. 
Monitoring, stejně jako předcházející body, by měl být odborný, postavený na reálných 
možnostech jak metodických, tak ekonomických. Jeho rozsah, časový, věcný i geografický. 
by měl být ve shodě s rozsahem posuzované koncepce. V oblasti HIA, zejména tam, kde jsou 
cíle ochrany a tvorby životního prostředí zaměřeny na potřeby zdraví člověka, v oblasti 
pohody, jak duševní, tak sociální, je vhodné do monitoringu zařadit dotazníková šetření, 
která musí buď odpovídat epidemiologickým požadavkům na kvalitu kvantitativního 
měření, nebo musí respektovat správnou praxi kvalitativních studií.. Požadavek na QA/QC 
je nedílnou součástí požadavků na monitoring, mimo jiné zde rozhodují požadavky na kvalitu 
o jeho rozsahu a o ekonomické náročnosti a tedy i udržitelnosti a proveditelnosti. Součástí 
monitoringu musí být i zásady zpětné vazby a podmínky, za jakých se jednotlivé části 
monitoringu mohou změnit či vypustit a jiné zařadit či rozšířit. Tato část o vyhodnocování 
monitoringu vede často k vytvoření jakési monitorovací jednotky (odborného týmu) nad 
implementovanou koncepcí. Rozsah a plán činnosti takového týmu musí být popsán ve zprávě 
a měl by být samozřejmě zakotven i v rozhodnutí. Musí být stanoveno i ekonomické a 
odborné zabezpečení, včetně zachování nezávislosti.   
Česká legislativa má kroky trochu jiné, trochu jinak označované, ale rámcově se kryjí: 
oznámení - zjišťovací řízení - zpracování zprávy a stanovení navazujících aktivit - 
vydání stanoviska příslušným správním úřadem - monitoring. Koncepce podle české 
legislativy jsou strategie, politika, plán nebo program, zpracované nebo zadané orgánem 
veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení 
předkládané. (7).
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2.6. Jaké předpoklady musí mít člen SEA týmu zodpovídající za HIA  

Mělo by jít o odborníka s autoritou v oblasti veřejného zdravotnictví s dobrou znalostí 
medicíny, epidemiologie, toxikologie, sociologie a dalších oblastí potřebných pro HIA, včetně 
znalostí v oblasti zdravotní politiky jak národní, tak mezinárodní. Musí také umět své 
poznatky srozumitelně podat veřejnosti přítomné na veřejných jednáních v rámci procesu 
strategického hodnocení. Složení HIA týmu by mělo odpovídat konkrétní hodnocené 
koncepci. Při výběru expertů do HIA týmu či SEA týmu lze využít autorizaci ministerstva 
zdravotnictví, která sice pokrývá zejména oblast EIA, ale lze očekávat, že autorizované osoby 
se mohou stát cennými členy týmů. Podle požadavků zákona provádí zpracování hodnocení 
vlivů záměru na veřejné zdraví osoba autorizovaná ministerstvem zdravotnictví. Podmínky 
autorizace jsou určeny vyhláškou č. 353/2004 Sb., ze dne 26. května 2004, kterou se stanoví 
bližší podmínky osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení (8). 
HIA tým, pokud je nezbytné ho vytvořit a hodnocená koncepce pokrývá celou problematiku 
veřejného zdraví, by měl vzniknout ve stejné době  jako SEA tým. 
Oznámení má náležitosti, které jsou popsány v novelizované příloze č. 7 zákona 100/2001 
Sb., ve znění jeho pozdější právní úpravy. Předpokládá deskripci situace, včetně 
předpokládaných vztahů determinanty a účinku v koncepcí dotčeném území. Oznámení je 
příslušným úřadem vyhodnoceno podle kriterií, uvedených v příloze č. 8 uvedeného zákona 
s ohledem na obsah koncepce a na charakteristiku vlivů na životní prostředí a zdraví. V rámci 
zjišťovacího řízení úřad na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy, včetně orgánů 
ochrany veřejného zdraví, a na základě splnění kriterií zákona rozhodne, zda bude provedeno 
hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví a jaké cíle bude hodnocení mít. Náležitosti 
hodnocení vlivů jsou uvedeny v příloze 9 zákona, kde v bodě 12 jsou uvedeny „vlivy 
koncepce na veřejné zdraví“, které nejsou blíže upřesněné. Ve zprávě o vlivu na veřejné 
zdraví nemůže chybět výše uvedené schéma (základní body zprávy o HIA), pokud nebude 
struktura zprávy přímo kopírovat schéma hodnocení uvedené v příloze 9 a míněné tvůrcem  
zákona pro hodnocení vlivů na životní prostředí. 
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3. Cíle a přínosy procesu hodnocení vlivů na zdraví 
Cílem HIA procesu je sbírat, hodnotit a interpretovat důkazy o předpokládaných vlivech na 
zdraví tak, aby bylo možno pomoci politikům vybrat takové strategické řízení, které nejméně 
uškodí zdraví a nejvíce mu prospěje (9). Často se diskutuje metodický přístup HIA „v rámci 
SEA“ nebo „vedle SEA“. I když tato otázka není zásadní a je v různých státech řešena různě, 
jsou zde uvedeny výhody integrace HIA do SEA. 
 

3.1. Výhody integrace HIA do SEA 
 
• zohlední-li se zdraví už na úrovni strategie, předejde se problémům na 

úrovni projektů; 
• zabrání se překrývání a zdvojení hodnocení u environmentálních 

determinant zdraví; 
• lépe se zajistí aktivní účast veřejnosti, která může vyjádřit své názory jak 

na hodnocení vlivů na prostředí, tak na zdraví; 
• rozvíjí se HIA metody odpovídající požadavkům SEA; 
• institucionalizuje se HIA a povyšuje se na úroveň politiky; 
• zajistí se intenzivní trénink a vytvoření sítě zájmové oblasti, související 

se začleněním zdraví do SEA; 
• dosáhne se vyvážení politiky životního prostředí a veřejného zdraví; 
• zvětší se  flexibilita a přizpůsobení různým vazbám a sektorům; 
• zajistí se jasná doporučení a postupy společné pro orgány ochrany 

zdraví a orgány ochrany životního prostředí (10). 
 

Samozřejmě existují i nevýhody tohoto přístupu. Jednou z často uváděných nevýhod jsou 
časové nároky na komunikaci s odborníky na životní prostředí, kterým je třeba opakovaně 
vysvětlovat aspekty ochrany a podpory zdraví, determinanty zdraví a v neposlední řadě 
zdravotní postoje obhajovat. 
Metodiky SEA se většinou snaží o to, aby hodnocení vlivů na zdraví bylo plně integrováno 
s hodnocením vlivu na životní prostředí. Samostatné metodiky HIA (v mnohých zemích jde 
o paralelu preventivního hygienického dozoru) jsou vytvářeny pro samostatnou nezávislou 
aplikaci.  
HIA, stejně jako jiná hodnocení vlivu, má svůj vnitřní algoritmus, který sice není neměnný, 
ale který umožňuje hodnocení provést. Postup podle předem zvolené a posuzované koncepci 
odpovídající osnovy zabrání chybám a opomenutím.   
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3.2. Neopomenutelné oblasti HIA 
 
• potvrzení environmentálních a zdravotních vlivů navrhovaných 

strategických akcí; 
• identifikace nejlepších prakticky uplatnitelných podmínek pro udržení 

a ochranu zdraví a životního prostředí;  
• časná signalizace možného kumulativního působení různých faktorů 

a možnost detekce významných změn zdravotního stavu. 
 

 

Při přípravě HIA se doporučuje postupovat podle této osnovy: 

1. identifikace možných vlivů a dopadů na zdraví a jeho determinanty včetně zajištění 
informací o těchto vlivech; 

2. objasnění strategických témat a zájmů stanovených v hodnocené koncepci;  
3. stanovení časového prostoru nezbytného k vedení individuálních jednání, včetně  

přípravy takových jednání a zvážení možnosti racionalizace či redukce těchto jednání; 
4. posouzení možné integrace faktorů životního prostředí a determinant zdraví do 

sektorově specifického rozhodování, rozvaha a příprava jasných, přijatelných 
a v diskusi obhajitelných návrhů na změny a doplnění posuzované koncepce (10). 

 
HIA má vést ke zlepšení kvality života v souladu s požadavky ochrany a tvorby životního 

prostředí nejen pro stav současný, ale s výhledem na trvale udržitelný rozvoj. Posuzovaná 

koncepce musí tedy obsahovat informace, které umožní HIA provést, protokol s výsledky 

HIA akceptovat. HIA je i cestou a způsobem zapojení té části veřejnosti, která je politikou 

nebo strategií ovlivněna (11).  
HIA vychází z: 

− identifikace faktorů (determinant) poškozujících nebo prospěšných; 

− velikosti poškozujícího a posilujícího efektu;  

− vysvětlení prvků kompromisu v politice, jejich lepší identifikace a popisu, včetně jejich 

vzájemných vztahů; 

− oslabení poškozujících vlivů a zvýšení účinnosti vlivů prospěšných. 

Předpokládá se, že HIA je systémovým nástrojem, který mimo jiné vede jak předkladatele 

koncepcí, tak i odbornou a laickou veřejnost k zodpovědnější, komplexní a přitom 

ekonomicky efektivní přípravě strategických dokumentů. 

Dobře zpracované HIA učiní proces rozhodování o koncepcích (i politických) více 

transparentní a pomáhá informovat veřejnost  hlavně v těch oblastech, kde relevance zdraví 
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není bezprostředně patrna. Záruka toho, že koncepcí nebude ohrožováno a zhoršováno zdraví, 

vede k růstu zájmu stakeholders  (tj. těch, kteří mají na koncepci finanční, nebo jiný zájem) 

(10). 

Zpráva o výsledku HIA by měla obsahovat také kvalitativní hodnocení posuzované koncepce 

v následujících oblastech. Zavedením strategické koncepce do praxe se zajistí (11): 

- směrování k udržitelnému rozvoji; 

- slušnost, poctivost a rovnost pro všechny; 

- ochrana znevýhodněných skupin a skupin unikajících společenskému zájmu;  

- přiměřená účast těch, kteří budou dotčeni  posuzovanou koncepcí;  

- používání odpovídajících kvalitativních a kvantitativních důkazů.  
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4. Rámec hodnocení vlivů na zdraví 

4.1. HIA - možnost, která se stala povinností 

Prvopočátek a původ myšlenky hodnocení vlivů na zdraví nacházíme ve strategických 
materiálech a politikách Organizace spojených národů i Evropské komise a mezinárodních 
smlouvách, signovaných státy OSN. Původně dobrovolné aktivity se touto formou staly 
povinnými a jsou implementovány i v našem národním právu. Předmětem implementace je 
nejenom legislativní rámec a podmínky vlastního procesu, ale také zajištění infrastruktury, 
tedy příslušných odborníků, popřípadě institucí, vytvoření databází, modelů a dobré praxe 
v oblasti realizace HIA. 
Je potřebné zdůraznit, že v mezinárodních politikách a smlouvách jsou závazné postupy 
a cíle, které se musí promítnout do vlastního reálného hodnocení koncepcí na zdraví i v České 
republice.   

4.2. Politiky 

Považujeme za vhodné informovat čtenáře o aktuálních evropských koncepcích, strategiích, 
a akčních plánech, které stanovují cíle zdraví ve vztahu k životnímu prostředí a vyslovují se 
k HIA. Ne všechny byly u nás již implementovány. 
Na 1. Evropské meziministerské konferenci o životním prostředí a zdraví ve Frankfurtu nad 
Mohanem 29 ministrů životního prostředí z evropských zemí přijalo v roce 1989 Evropskou 
chartu zdraví a životního prostředí WHO (12).  
V této chartě je osloven každý jako osoba, dále všechny sekce společnosti a každá veřejná 
autorita jako strany odpovědné za zdraví a životní prostředí.  
Charta požaduje, aby bylo docíleno nejvyšší dosažitelné úrovně zdraví a pohody, aby 
informace o životním prostředí a rozhodování o koncepcích, které mohou mít vliv na zdraví 
a životní prostředí, byly veřejnosti dostupné a aby byla zajištěna participace veřejnosti na 
rozhodovacím procesu. Každá vláda pak odpovídá za ochranu životního prostředí a rozvoj 
zdraví na svém území podle svých zákonů, které musí navíc zaručit, aby ani zdraví obyvatel 
sousedních zemí nebylo poškozeno.  
Každá veřejná i soukromá instituce by měla hodnotit a zabezpečit své aktivity z hlediska 
ochrany lidského zdraví před škodlivými vlivy fyzikálních, chemických, biologických, 
mikrobiologických a sociálních faktorů prostředí. 
Media jsou v Chartě vyzývána k šíření pozitivních příkladů o ochraně životního prostředí 
a zdraví. Informace poskytované veřejnosti mají být adekvátní a přesné. Důležitou roli 
v šíření informací a vytváření veřejného mínění odpovědnosti hrají nevládní organizace.  
Jedním ze zásadních principů veřejné politiky by měla být zásada, že   
 

„prevence je lepší, než léčba“ 
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Mezi strategickými články Charty je zmíněno i hodnocení vlivů prostředí (environmental 
impact assessment), které by mělo klást větší důraz na zdravotní aspekty. Je zde uvedena řada 
priorit, kterým by evropské země měly věnovat zvláštní pozornost z hlediska 
environmentálních a zdravotních dopadů. 
Kromě priorit, jako jsou globální změny prostředí, územní plánování, zabezpečení pitné vody 
a vody rekreační a bezpečnosti potravin, mají evropské země uvnitř Evropského společenství 
spolu s neziskovými organizacemi věnovat péči vlivu různých energetických politik, dopravě, 
zejména silniční, zemědělským činnostem, včetně použití hnojiv, pesticidů,  likvidaci odpadů, 
kvalitě ovzduší, kvalitě vnitřního prostředí, perzistentním chemikáliím s dlouhodobým 
vlivem, nebezpečným odpadům, biotechnologiím, havarijním plánům a čistým technologiím. 
K hodnocení vlivů na zdraví se velmi významně hlásí WHO ve své strategii „Zdraví pro 21. 
století“, které vyžaduje v cíli 14.2, aby členské státy stanovily mechanismus pro „health 
impact assessment“ a zajistily, aby všechny sektorové politiky byly hodnoceny z hlediska 
efektu na zdraví (13). 
Dle tohoto přístupu je nejúspěšnější politikou v udržení a zlepšení zdraví integrovaný pohled 
na ekonomický růst, lidský rozvoj a zdraví. 
Evropský akční plán životního prostředí a zdraví dětí, přijatý v Budapešti v roce 2004, 
stanovuje jasné environmentální cíle pro zdraví senzitivní skupiny dětí. Mezi tyto cíle patří 
vytváření vhodného a bezpečného prostředí sídel s důrazem na prevenci poranění a nehod 
dětí, podporu jejich fyzické aktivity a snížení počtu respiračních onemocnění dětí zajištěním 
čistšího venkovního a vnitřního ovzduší. Dalším cílem je snížení rizika zdravotního poškození 
dětí v důsledku expozice nebezpečným chemickým látkám, fyzikálním (hluk) a biologickým 
agens a nebezpečnému pracovnímu prostředí během gravidity, dětství a dospívání (14).  
Evropská strategie životního prostředí a zdraví (15) cituje opět definici zdraví WHO 
a požaduje hodnocení, při kterém „životní prostředí a zdraví zahrnuje oba vlivy: jak přímý 
škodlivý vliv chemických látek, radiace a některých biologických faktorů, tak nepřímý vliv na 
zdraví a pohodu a široké fyzické, psychologické, sociální a estetické prostředí, zahrnující 
bydlení, městské prostředí, využití území a dopravu“. To je důvodem pro rozvoj relevantních 
koncepcí, určených Evropskou chartou zdraví a životního prostředí. Nutný je integrovaný 
přístup spolu s implementací komunitární politiky udržitelného rozvoje. Vztah zdraví 
a životního prostředí se zkoumá z hlediska příčiny a efektu. Za prioritní oblasti vlivů 
životního prostředí na zdraví, kterým má být věnována pozornost v první etapě strategie, jsou 
považována (15): 
− onemocnění dýchacích cest, astma, alergie;  
− poruchy  vývoje nervové soustavy;  
− dětské nádory; 
− účinek endokrinních disruptorů.  
Hlavním směrem strategie je posílení znalostí o vztahu dětského zdraví a životního prostředí 
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pro potřeby specifického akčního plánu. Je evidentní, že poškozující environmentální 
expozice souvisí s mnohočetným zdravotním efektem. Expozice matek v graviditě může 
pravděpodobně způsobit náhlou smrt kojenců, nízkou porodní váhu dítěte, redukci plicních 
funkcí dítěte, astma, častá onemocnění středního ucha a také kongenitální malformace a jiné 
teratogenní vlivy. 
Efekt pesticidů je pravděpodobně vztažen k imunologickému efektu, endokrinně- 
disrupčnímu efektu, neurotoxickým chorobám a nádorům. 
Ultrafialové záření snižuje imunitní odpověď a je hlavním rizikem vzniku kožních nádorů. 
Expozice hluku v blízkosti školy snižuje schopnost učení u dětí a poškozuje jejich kognitivní 
funkce. 
Základní cíle strategie jsou (15): 
 

• snížení počtu onemocnění způsobených environmentálními faktory 
v Evropském společenství se speciálním důrazem na citlivé skupiny populace, 
jako jsou děti; 

• rozpoznání a předejití novým zdravotním hrozbám, způsobeným 
environmentálními faktory; 

• posílení akceschopnosti Evropského společenství v této oblasti. 
 
 
Akční plán zdraví a životní prostředí 2004–2010 (16). 
Akční plán představuje významný rámec pro HIA, protože požaduje výcvik profesionálů 
a zajištění organizačních kapacit v oboru veřejného zdraví pro vyhledávání a ověřování 
rizik u koncepcí, redukujících vlivy na zdraví. 
 

Cíle Akčního plánu zdraví a životního prostředí 2004–2010 (16): 
• rozvoj indikátorů zdraví a životní prostředí; 
• rozvoj integrovaného monitoringu životního prostředí ve vztahu k lidské 

expozici včetně sledování potravin; 
• definice koherentního přístupu k biomonitoringu v Evropě; 
• doplnění znalostí o životním prostředí a zdraví a určení klíčových problémů; 
• zaměření na nemoci a poruchy pocházející z expozice environmentálním 

faktorům; 
• zajištění metod pro analýzy interakcí; 
• zajištění identifikace zdravotních rizik ze životního prostředí;  
• review politik zlepšujících znalosti, komunikaci rizika, informace pro veřejnost 

pro usnadnění možnosti volby. 
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Environmentální akční plán (17) neponechává ochranu zdraví stranou. Cílem je dosáhnout 
takové kvality životního prostředí, ve které úroveň člověkem způsobené kontaminace včetně 
různých druhů záření nezpůsobí nárůst signifikantních vlivů nebo rizika pro lidské zdraví. Je 
prokázané, že zdraví je ovlivněno znečištěním ovzduší a znečištěním vody, nebezpečnými 
chemikáliemi a hlukem.  
Pro splnění cíle je potřebné využít holistický a obecný přístup, kde hlavní bude předběžná 
opatrnost a prevence rizika a zohlednění zejména citlivých skupin populace, jako jsou 
děti a stárnoucí občané. Mezi aktivitami plánu je posílení vědy k ověření a stanovení limitních 
hodnot, výběr indikátorů, zohlednění citlivých skupin populace, tvorba dostupných databází, 
jako je PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) a EPER (European Pollutant 
Emission Register) aj.  
Ukončené komunitární programy k rozvoji zdraví a jeho monitoringu a ocenění přínosu 
zdravého životního stylu vedly k integrovanému přístupu a harmonizaci determinant zdraví. 
Z hodnocení vlivu determinant zdraví vyplynulo mnoho vědeckých programů, stanovujících 
indikátory zdraví. 
V Evropské strategii zdraví 2001–2006 představuje HIA jedno opatření v klíčové 
oblasti  komunitárních aktivit (18). 
Zároveň je zde zdůrazněn význam spojení rámce ochrany veřejného zdraví a dalších politik 
a koherence cílů a zahrnutí všech strategií ovlivňujících veřejné zdraví do celkové strategie. 
Citována jsou dvě možná existující omezení, kdy proces HIA není zajištěn: 
− potenciální vliv aktivit individuální politiky se přímo nevztahuje ke zdraví a vliv na zdraví 

uniká a není zcela zohledněn 
− aktivity veřejného zdraví nejsou vždy rozvíjeny plně koherentním způsobem (18). 
Další související významné evropské politiky, vztahující se ke zdraví a životnímu prostředí, 
jsou například: 
− Chemické látky a životní prostředí (REACH) (19).  
− Endokrinní disruptory (COM 2001/593) (20).  
− Clean Air for Europe (CAFE) a Tématická strategie ovzduší (21).  
− Ochrana vody a řízení její kvality s cílem garantovat vysoký standard kvality vody 

a snížení nepříznivých vlivů zemědělských a průmyslových činností (22).  
− Hluk s limity hlukových emisí pro výrobky a harmonizace a řízení hluku v prostředí (23).  
− Průmyslové havárie (24). 
− Ionizující záření (díl III Euratom Treaty) (25). 
 
Výčet strategických dokumentů je z našeho hlediska účelový a předkládáme ho čtenáři 
v širokém rozsahu pro inspiraci při stanovování cílů pro hodnocení koncepcí. Některé 
poslední evropské strategie dokončené v rámci lisabonského procesu jsou předmětem velkých 
diskusí odborníků veřejného zdraví, protože vědecké důkazy o účincích, např. jemného 
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prachu, přestávají být ve strategiích zohledňovány. 
Stanovení cílů hodnocené koncepce by mělo využít minimálně tyto uvedené zdroje, pokud 
se k hodnocené koncepci vztahují. Odtud je možno čerpat i využitelné indikátory a je zde 
možné najít i žádoucí rámec pro aktivity, podporující a chránící zdraví. 

4.3. Mezinárodní smlouvy 

Významný impuls k implementaci HIA představují také mezinárodní multilaterální smlouvy. 
Potřeba hodnocení vlivu na zdraví je uvedena v:  

− ESPOO konvenci o hodnocení přeshraničních vlivů na zdraví,  
(Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo, 
1991) The Transboundary EIA Convention) (26).  

− Aarhusské konvenci o účasti veřejnosti na posuzování plánů a programů,  
(Convention on Access to Information, Public Information in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus, 1998) (27).   

− Protokolu o strategickém hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví ke Konvenci 
o hodnocení přeshraničních vlivů,  
(Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental 
Impact  Assessment  in a Transboundary Context) signovanému v roce 2004 v Kyjevě (5).  

 
V Evropě má hodnocení vlivu na zdraví statutární kontext a odtud pochází i povinnost 
implementace stranami konvencí, protokolů a mezinárodních dohod.   
Článek 129 Maastrichtské dohody a článek 152 Amsterodamské dohody vyžaduje v EU 
ověřit, že: 
 

návrh koncepce nebude mít poškozující vliv na zdraví a vytvoří podmínky pro 
podporu zdraví. 

 
 
Amsterodamská dohoda na začátku článku 152 zdůrazňuje zdravotní vliv a rozšiřuje záběr 
komunitární aktivity zahrnutím vysokého standardu ochrany lidského zdraví s požadavkem, 
aby se ocitl v definici a implementaci všech komunitárních politik a aktivit. 
Aktivita společenství je řízena směrem ke zlepšení veřejného zdraví, prevenci nemocí člověka 
a poruch zdraví a identifikaci rizikových faktorů pro zdraví. Navíc mají být vykonávány 
aktivity rozvíjející lidské zdraví.  
Legislativní požadavky na hodnocení vlivů na obyvatelstvo a na lidské zdraví přinesly 

 času evropské direktivy, zejména zaměřené na hodnocení vlivů na životní prostředí. postupem
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• Směrnice 85/337/EES o hodnocení vlivu některých veřejných a 

privátních projektů na životní prostředí; 
• Směrnice Rady 97/111/ES; 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hodnocení účinků určitých 

plánů a programů na životní prostředí 2001/42/ES; 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. května 

2003, zajišťující účast veřejnosti při zpracování některých plánů a 
programů vztahujících se k životnímu prostředí, a zohledňující účast a 
přístup k právu podle směrnice 8 ESPOO Konvence; 

• Konvence o hodnocení přeshraničních vlivů na zdraví 5/337/ES a 96/61/ 
ES. 

 
Evropská komise vydala 27. června 1985 Směrnici Rady 85/337/EES o hodnocení vlivu 
některých veřejných a privátních projektů na životní prostředí (28).  
Tato směrnice byla zaměřena na veřejné nebo privátní projekty, které by mohly mít přímé 
nebo nepřímé vlivy záměru na člověka, faunu a flóru, půdu, vodu, ovzduší, podnebí a krajinu, 
hmotné statky a kulturní dědictví a vzájemné působení mezi faktory. Cílem byla ochrana 
životního prostředí a kvality života. Následně byla směrnice novelizována v roce 1997 
Směrnicí Rady 97/111/ES, která obsahovala upřesněné a rozšířené závazky původní 
direktivy.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hodnocení účinků určitých plánů 
a programů na životní prostředí 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 (SEA směrnice) (6). 
definuje rámcová pravidla pro zpracování dokumentace o vlivech vybraných plánů 
a programů na životní prostředí a požaduje jejich veřejné projednání. SEA směrnice 
specifikuje plány a programy, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí.  
Jde o plány a programy schvalované na úrovni lokální, regionální a národní v oblasti 
zemědělství, lesnictví, rybolovu, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, 
vodního hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování nebo využití 
pozemků, a tvořící rámec pro budoucí povolení záměrů, uvedených v příloze této směrnice. 
Mezi významné vlivy na životní prostředí, které musí být určeny, popsány a zhodnoceny, jsou 
v příloze I směrnice zařazeny i vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví.  
K posouzení se nabízí fakticky dva druhy hodnocených aktivit. Jedny jsou postaveny 
na číselných výstupech v geograficky určeném prostoru, jako je územní plán, s možností 
využití limitů pro dané území, druhé konfrontující strategie cílů s využitím kreativních metod 
hodnocení. Možná je i kombinace, kdy např. číselné výstupy pokrývají území republiky a na 
jejich základě lze vytvořit modely k hodnocení některých vlivů, zbylé vlivy bez číselných 
výstupů je možné pouze kvalifikovat.  
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Územní plánování je tradičně vždy jasně specifikováno geograficky, má číselné hodnocení, 
a tak vlivy na životní prostředí a na zdraví lze modelovat. 
Další důležitou směrnicí je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES 
z 26. května 2003 zajišťující účast veřejnosti při zpracování některých plánů 
a programů vztahujících se k životnímu prostředí a zohledňující účast a přístup k právu 
podle Směrnice 85/337ES a 96/61 ES (29). 
Tato směrnice definuje pojem veřejnost a její účast při posuzování. Mezi stakeholders, 
zastupujícími zainteresovanou veřejnost, nesmějí chybět zástupci "citlivých skupin" populace. 
Jde např. o sdružení pacientů se specifickými diagnózami. Měli by se účastnit veřejných 
projednání již od fáze screeningu, tj. zjišťovacího řízení. V našich podmínkách se 
k hodnocení dostavují představitelé nevládních organizací z oblasti životního prostředí, ne 
však pacientské svazy.  
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5. Povinnosti zpracování hodnocení vlivu na zdraví v 
české legislativě 

Implementací mezinárodních politik, smluv po roce 1990 a aproximací práva Evropské unie 
do české legislativy vznikly a v průběhu let byly novelizovány zákony, upravující postup při 
hodnocení vlivů na životní prostředí a  zdraví: 
 
 

• Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (30); 
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů (31); 
• Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivů na životní prostředí (7); 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících  zákonů ve znění pozdějších předpisů (4); 
• Vyhláška MZ ČR č.353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky 

osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání 
osvědčení (8). 

 
 
V české legislativě byla povinnost hodnocení vlivu plánů a programů (koncepcí) na 
obyvatelstvo zavedena zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Posuzování se podle tohoto zákona provádělo pouze u koncepcí schvalovaných na úrovni 
ústředních orgánů státní správy, aniž by byly stanoveny konkrétní bližší podmínky účasti 
dotčených orgánů státní správy a veřejnosti (30).  
Novelizace tohoto zákona zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (31), se týkala pouze posuzování vlivů 
záměrů (EIA). 
Podle jeho požadavků se posuzují vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, 
zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, 
ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené 
zvláštními právními předpisy, a jejich vzájemné působení a souvislosti. Zákon implementuje 
v České republice ESPOO Konvenci a Aarhusský protokol.  
Obě oblasti posuzování, tedy záměrů (EIA) i koncepcí (SEA), upravuje až Zákon 
č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí (7) a o změně některých souvisejících zákonů, který implementuje již zmíněnou 
Směrnici 2001/42/ES. V souladu s touto směrnicí je oblast posuzování koncepcí rozšířena i na 
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regionální a místní úroveň, je zavedeno zjišťovací řízení, monitoring a upravena účast 
dotčených správních úřadů a veřejnosti.  
Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona č. 93/2004 Sb.,  
jsou:  

− koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 
zákona, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, 
rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, 
dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního 
plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, 
koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní 
prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované 
z prostředků fondů Evropských společenství; tyto koncepce podléhají posuzování 
vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce; 

− koncepce podle písmena a), u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem 
pouze jedné obce, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení; 

− změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení; 
 
Předmětem posuzování podle tohoto zákona nejsou:  
a) koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu; 
b) koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází 

k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo 
majetku osob; 

c) finanční a rozpočtové koncepce; 
d) regulační plány podle zvláštního právního předpisu, pokud nestanoví podmínky pro 

provedení záměrů uvedených v příloze zákona. 
Konkrétní náležitosti oznámení koncepce, zjišťovacího řízení a vyhodnocení vlivů koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví upravují novelizované přílohy zákona. Vlivy na veřejné 
zdraví jsou uvedeny jako povinná náležitost vyhodnocení koncepce v příloze č. 9.  
Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané závažné 
negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření 
k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní 
úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.  
Dotčené správní úřady v rámci své působnosti podle zvláštních právních předpisů sledují 
vlivy schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět 
ke změně koncepce, nelze-li v dohodě se schvalujícím orgánem nepředvídané závažné 
negativní vlivy odvrátit nebo zmírnit jinak (7).  
Zákonem č. 93/2004 Sb., byla zavedena autorizace pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
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zdraví. Bližší podmínky získání osvědčení odborné způsobilosti pro tuto oblast stanoví 
Vyhláška MZ  ČR č. 353/2004 Sb. (8). 
Základní pojmy z oblasti hodnocení a řízení zdravotních rizik a ochrany veřejného zdraví 
obsahuje Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (4) a Ministerstvo 
zdravotnictví, resp. krajské hygienické stanice jsou při posuzování vlivů koncepcí na životní 
prostředí dotčeným správním úřadem z hlediska vlivů na veřejné zdraví.  
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6. Druhy koncepcí (strategií, politik, plánů a programů) 
"Politika je činnost, jejímž prostřednictvím lidé tvoří, chrání a mění pravidla, kterými se řídí 
ve svém životě." (32) 
 
Pro politiku jsou důležité otázky:  
 

 
Kde jsme? - Jaký je náš prostor? - Kam chceme dojít? 

 
 
Úspěšnost politiky, včetně implementace cílů zdraví, lze předpokládat, pokud bude zajištěna: 

- relevance, 
- hospodárnost, 
- účinnost, 
- dopady, 
- udržitelnost politiky. 

K hodnocení vlivů na zdraví podle Směrnice 2001/42/ES připadají v úvahu ty koncepce, které 
mají nebo mohou mít signifikantní vliv na zdraví a životní prostředí, které jsou vyžadovány 
právními, řídícími nebo správními opatřeními, jsou zpracovávány, popřípadě schvalovány 
orgány (na místní, krajské, centrální úrovni) nebo jsou připravovány orgány ke schválení po 
oficiálním projednání v parlamentu nebo ve vládě; posouzení vlivů musí mít i žádosti o 
finanční pomoc ze strukturálních fondů EU,  územní  plány a jejich změny. 
Hodnocení se netýká plánů a programů zahrnujících národní obranu a civilní obranu a netýká 
se rozpočtů. 
Pro politiku musí být jasné, které populační skupiny pokryje a kterých se dotkne. Z hlediska 
posuzování vlivů na zdraví je nutné, aby nebyly opomenuty citlivé skupiny populace, jejichž 
zdraví může být negativně, ale také pozitivně ovlivněno. 
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7. Zdravotní determinanty a jejich vlivy 
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Zdravotní determinanty mají velký potenciál k udržení nebo zlepšení zdravotního stavu 
obyvatel. Představují kategorie vlastností lidí, jejich činností a faktorů prostředí, které je 
obklopuje. Jde o chování osob a jejich životní styl, vlivy uvnitř komunit, které mohou 
přispívat nebo naopak poškozovat zdraví, životní a pracovní podmínky a přístup ke 
zdravotním službám a obecné sociálně-ekonomické, kulturní a environmentální podmínky 
(33).  
Jejich popis bývá často úvodní součástí hodnocené strategie a je zásadní pro hodnocení vlivů 
na zdraví. Projekce determinant vlivů na  zdraví je v podstatě hlavním obsahem HIA.  
 

 Determinanty vlivu na zdraví 

Hlavní kategorie Subkategorie Příklady determinant zdraví 
Fyziologické Věk, výživový stav, invalidita, imunita  

Behaviorální Rizikové chování, zaměstnání, vzdělání, 
vnímání rizika 

Individuální/rodinné 

Socioekonomické Chudoba, nezaměstnanost 

Fyzikální, chemické, 
biologické 

Ovzduší, voda, půda, infrastruktura,  
bydlení, energie, využití půdy, 
znečištění prostředí, úroda a potraviny 

Sociální Struktura rodiny a společnosti, kultura 
a kriminalita 

Environmentální 

Finanční Zaměstnanost, investice 
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Hlavní kategorie Subkategorie Příklady determinant zdraví 
Organizace zdravotní 
péče 

Primární péče, specializované služby, 
zdravotní ústavy 

Ostatní instituce Policie, doprava, veřejné stavby, úřady, 
samospráva, místní společenské 
organizace, nevládní organizace, 
spolky, organizace havarijní pomoci, 
centra tísňového volání aj. 

Institucionální 

Politika Vyhlášky, judikáty, zákony, cíle, limity, 
priority 

Zdroj: Volf, J., Janout, V. Hodnocení vlivu na zdraví v hygienické službě, 2001 (2)  

 
Individuální životní styl je velmi závislý na ostatních zdravotních determinantách jako je 
kultura, zaměstnání, vzdělání, plat a sociální a komunitní síť. Tyto faktory musí být 
zohledněny i v každé snaze změnit životní styl osob. 
Socioekonomický status je důležitou determinantou zdravotního stavu. Lidé, kteří jsou chudší, 
méně vzdělaní nebo kteří mají potíže se zaměstnáním, směřují k horšímu zdraví.  
Životní prostředí představuje ekosystém, se kterým jsou lidé v trvalé interakci a kde udržení 
jejich pohody je s ekosystémem nerozlučně spojeno.  
Genetické faktory jsou podstatné pro individuální zdraví, avšak v současné době leží mimo 
možnosti intervencí veřejného zdraví. Pole působnosti genetiky bude zřejmě v budoucnosti 
stále významnější (33, 34). 
Determinanty mohou působit na zdraví přímo i nepřímo, mohou exacerbovat latentní 
dispozici k onemocnění, mohou mít vliv zásadní nebo jen omezený v rámci multifaktorových 
příčin onemocnění, jejich vliv na zdraví může být negativní i pozitivní.  
Podle požadavků Směrnice SEA transponovaných do zákona č. 93/2004 Sb., musí být při 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví charakteristika vlivů determinant zpracována s ohledem na: 
- pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a  vratnost vlivu; 
- kumulativní a synergickou povahu vlivu; 
- možnost přeshraniční povahy vlivu; 
- rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při 

přírodních katastrofách, při haváriích); 
- závažnost a rozsah vlivu (počet obyvatel, kteří by mohli být pravděpodobně zasaženi);  
- důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na zvláštní 

přírodní charakteristiku oblasti, hustotu obyvatel, překročení norem kvality životního 
prostředí, kvalitu a intenzitu využívání půdy. 
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7.1. Determinanty životního prostředí 

František Kožíšek, Helena Kazmarová 
Chemické a fyzikální determinanty prostředí představují v rámci České republiky tradiční 
předmět hodnocení ve vztahu ke zdraví. Proto by bylo úvodem této kapitoly možné přiblížit 
proces HIA procesem, pro který se používá podobná zkratka – HRA (health risk assessment). 
Hodnocení zdravotních rizik je totiž co do názvu i obsahu pojem u nás již známý a má 
s hodnocením vlivu na zdraví (HIA) mnohé společné. V obou případech je nezbytné určit 
příslušný rizikový faktor (determinantu zdraví), jeho všechna možná nebezpečí, vztah mezi 
mírou jeho expozice (dávkou) a zdravotním účinkem a specifickou expozici pro hodnocenou 
skupinu obyvatel. Dále je nezbytné určit míru skutečného účinku (kvantifikaci rizika či 
dopadu) v hodnocené populaci a popsat nejistoty celého procesu. 
V obou případech však často nastává situace, kdy do popsaného vzorce chybí některé důležité 
informace, kdy proces hodnocení nelze v úplné podobě završit a musíme zůstat třeba jen 
u kvalitativního popisu situace.  
Hodnocení vlivů na zdraví zahrnuje kvantifikaci očekávané zdravotní zátěže, která vznikne 
v důsledku environmentální expozice v určité populaci. Učebnicové schéma HIA je podle 
metodiky WHO (35) navrženo následovně: 
1. určení míry expozice vybranému nebezpečnému faktoru (polutantu v pitné vodě, 

v ovzduší, v půdě, nebo zátěži hlukem) – v cílové populaci, pro kterou je HIA prováděna. 
Rozložení expozice v cílové populaci a v epidemiologických studiích použitých pro odhad 
vztahu expozice – účinek by mělo být srovnatelné; 

2. definice  relevantních zdravotních účinků – zdravotní dopady. Jejich výběr bude dán 
kombinací (průmětem) tří znalostí: účelem HIA (konkrétní dopad politiky či projektu na 
množství či jakost vody, půdy, ovzduší), určením expozice a dostupností potřebných dat 
ke kvantifikaci zdravotního dopadu; 

3. určení vztahu mezi dávkou (expozicí) a účinkem. Kvantitativní vztah mezi expozicí 
a zdravotními účinky je klíčovou informací pro stanovení počtu případů (nemoci či úmrtí), 
způsobených posuzovaným vlivem; 

4. stanovení, jaký je „normální“ (základní) výskyt sledovaného zdravotního znaku v cílové 
populaci. Informace o prevalenci nebo incidenci vybraného zdravotního indikátoru by 
měla být získána přednostně z cílové populace. Tato informace je důležitou doprovodnou 
informací pro hodnocení. Je potřeba vědět, zda vypočtený počet nových případů (viz další 
krok) znamená nárůst o desetiny procenta nebo o stovky procent v porovnání s běžným 
výskytem; 

5. výpočet (přídatných) případů způsobených posuzovaným vlivem. Při tomto výpočtu se 
vychází: a) z předpokladu, že daná expozice nebezpečnému faktoru zapříčiní vybraný 
zdravotní dopad; b) z rozložení expozice v cílové populaci; c) z odhadu vztahu mezi 
dávkou (expozicí) a účinkem; d) ze zjištěného „pozadí“ (základního výskytu sledovaného 
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znaku v cílové populaci). 
Jakkoli vypadá toto schéma srozumitelně, v praxi má svá vážná úskalí. Nejde jen o již 
zmíněné posouzení všech možných vlivů hodnocené akce a správné stanovení nebezpečných 
faktorů čili determinant zdraví. Největší překážkou při zpracování hodnocení může být v řadě 
případů nedostatek údajů o vztahu mezi expozicí a účinkem pro naprostou většinu polutantů 
nebo nedostatek údajů charakterizujících dopad jednotlivých nepříznivých zdravotních účinků 
(tzv. severity weight) pro výpočet DALY (disability adjusted life years). Ke stejným závěrům 
dospěla např. nedávná studie WHO pokoušející se zpracovat HIA současné kvality pitné vody 
na zdraví dětské populace v Evropě (36). 
Je potřeba si uvědomit, že hodnocení vlivů na zdraví (HIA) se nerovná hodnocení zdravotních 
rizik (HRA). Hodnocení zdravotních rizik se v praxi České republiky nejčastěji  týká jedné 
existující a známé determinanty zdraví (např. obsah dusičnanů ve vodě, koncentrace oxidu 
dusičitého v ovzduší) a hlavní vědou či uměním je správné namodelování a vyhodnocení 
expozice. Hodnocení pak odpovídá na otázku přítomnosti či nepřítomnosti rizika pro lidské 
zdraví, případně kvantifikace rizika u noxy s bezprahovým typem účinku. Ve srovnání s tím 
je proces HIA mnohem širší, komplexnější a zahrnuje hodnocení všech aktivit od zcela 
konkrétních projektů a situací, kdy je možno aplikovat HRA, až po celostátní koncepce. 
Vyžaduje zvážení celého spektra možných zdravotních determinant a pravděpodobnosti 
jejich, více či méně zprostředkovaných, změn, způsobených plánovanou aktivitou. Hodnocení 
vlivů na zdraví je tedy obecnějším a širším pojmem, může využít a do sebe zahrnout 
hodnocení zdravotních rizik, ale opačně to není možné. Hodnocení vlivů jako součást 
strategického hodnocení je úkolem, ve kterém musí být použit odborný odhad 
pravděpodobného vývoje různých determinant prostředí, institucionálních i individuálních 
a jejich možné změny a vazby v několika navazujících krocích. Vyžaduje práci 
s informacemi, které jsou často spíše obecného než konkrétního rázu.  

7.1.1. HIA a voda – determinanty pocházející z vod užívaných člověkem 

František Kožíšek 
Při odhadu, jak může hodnocená akce (politika, program, projekt) v budoucnu ovlivnit 
determinanty zdraví související s užíváním vody, nemusí jít jen o klasický případ, který nás 
nejčastěji napadne – znečištění zdroje vody nějakou cizorodou látkou.  
Škála fyzických dopadů na zdroj vody, proces úpravy vody či vodárenskou infrastrukturu je 
velmi široká a může zahrnovat nejen změny v kvalitě vody, ale i v její kvantitě (pokles 
hladiny podzemních vod povede ke ztrátě vody ve studních) nebo v pravidelnosti dodávky 
vody (změna klimatu povede ke snížení průměrné zimní teploty a k zamrzání půdy do větší 
hloubky, což povede k vyššímu počtu havárií na vodovodním potrubí). Na příkladu rekreační 
vody lze zase ukázat vlivy přímé či nepřímé: a) stavební zásah do krajiny povede k přímému 
zániku jediného vhodného koupacího místa v oblasti a lidem bude znemožněna relativně 
zdravá rekreační aktivita nebo budou využívat jiné místo se znečištěnou vodou; b) vypouštění 
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chladicích vod do vodoteče s koupacím místem po proudu povede ke zvýšení průměrné 
teploty vody – na první pohled neškodný nebo pro koupající dokonce vítaný důsledek povede 
ke změně vodního ekosystému a výskytu nových druhů toxických sinic, čímž dojde nepřímo 
rovněž k znehodnocení koupacího místa. 
Na příkladu pitné vody, která může být pravděpodobnějším předmětem HIA než ostatní typy 
vod (rekreační, závlahové), ilustrujme možné cesty znečištění. Pitná voda může být 
znečištěna doslova od zdroje až po kohoutek, tedy v průběhu celé své cesty „z přírody“ ke 
spotřebiteli. 
Znečištěním zdroje v tomto případě rozumíme obohacení vody o látky nebezpečné pro zdraví 
člověka, přičemž nemusí jít pouze o znečištění způsobené člověkem, ale také o přírodní 
výskyt některých nežádoucích látek, které se do vody dostávají z geologického podloží. 
I v místě, kde se surová voda upravuje na vodu pitnou a její kvalita se zlepšuje, mohou být do 
vody vneseny nežádoucí látky. Bývají to jednak zbytky látek používaných k úpravě (například 
koagulantů) a pak především tzv. vedlejší produkty dezinfekce, které vznikají reakcí 
oxidačního činidla s anorganickými či organickými látkami v surové vodě nebo rozpadem 
dezinfekčního činidla. Zvláštní případ znehodnocení vody během úpravy pak může znamenat 
aplikace membránové technologie, která povede k odstranění nejen nežádoucích součástí, ale 
i zdraví prospěšných látek (vápník, hořčík, jod, fluoridy atd.). Ke znečištění při distribuci 
vody může dojít tam, kde je vodovodní i kanalizační síť ve špatném stavu a při poklesu tlaku 
v potrubí dojde k nasátí odpadní vody nebo znečištěné podzemní vody. V našich podmínkách 
se ale spíše uplatní znečištění vody nevhodnými materiály, ze kterých může být v některých 
případech vyrobeno potrubí či jiné komponenty vodovodu. Jednotlivým látkám a 
mikroorganismům, které se mohou do vody dostávat, pak odpovídá i specifický zdravotní 
účinek. Podrobnosti se lze dozvědět např. z Doporučení pro kvalitu pitné vody (WHO) (37) 
nebo ze specializovaných toxikologických databází používaných k hodnocení zdravotního 
rizika. 
Předmětem HIA v oblasti vody mohou být i různé politiky, ale spíše půjde o specifické akce 
typu jednotlivých projektů zasahujících do životního prostředí. Nemělo by se ale zapomínat, 
že zbytečné nemusí být použití HIA ani u akcí směřovaných do vodárenství na zlepšení 
kvality pitné vody. Zdá se to absurdní? Kdyby v 70. letech 20. století, kdy Světová banka 
nechala v Bangladéši vybudovat nákladný systém tisíců hlubokých vrtů, které měly nahradit 
mělké a mikrobiálně často závadné studny, nechal někdo na tento charitativní projekt 
zpracovat HIA, možná by se předešlo největší dosud známé otravě z pitné vody v dějinách 
lidstva. Až pozdě se totiž přišlo na to, že voda z vrtů má přirozeně vysoký obsah arzénu, který 
způsobil a působí vážné zdravotní problémy milionům tamních obyvatel. 
Protože nejlépe se člověk naučí provádět hodnocení na základě již zpracovaného příkladu, lze 
pro oblast pitné vody doporučit některou z publikovaných studií HIA, např.: 
- odhad počtu případů úmrtí na rakovinu a vrozených vad, kterým by bylo možné předejít 

 32



snížením obsahu vedlejších produktů dezinfekce pitné vody (38); 
- odhad přídatných případů rakoviny ze zvýšeného obsahu karcinogenních látek v pitné 

vodě v důsledku privatizace vodáren (39); 
- odhad methemoglobinémie a celkové zdravotní zátěže z dusičnanů v pitné vody (40); 
- odhad zátěže průjmových onemocnění u dětí (41); 
- odhad počtu případů kožních lézí způsobených arzénem v pitné vodě (42); 
- odhad počtu případů  mentální retardace a kardiovaskulárních onemocnění způsobených 

environmentální expozicí olovu (43). 
Důležité informace pro hodnocení zdraví pomocí metodologie „Burden of Disease“ ("zátěž" 
nebo "břemeno nemocí"), jako např. DALY apod., lze nalézt v publikacích WHO (37, 44). 

7.1.2. HIA a ovzduší – determinanty zdraví pocházející z ovzduší  
Helena Kazmarová 
Možnosti hodnocení vlivu ovzduší na zdraví v rámci procesu strategického hodnocení se 
odvíjejí od míry konkrétnosti informací o ovlivnění kvality venkovního nebo vnitřního 
ovzduší, které jsou pro vznikající (v případě ex ante) nebo předloženou (v případě ex post) 
koncepci k dispozici.  
Nejjednodušší situace nastane, když jsou přímo v hodnocené koncepci popisovány změny 
zdrojů znečištění ovzduší, ze kterých je možno odvodit, že dojde ke změně kvality ovzduší. 
Při tom je důležitá nejen kvantita a typ zdrojů, ale i prostorové vztahy v území. To má 
význam např. při posuzování územních plánů, kde je určováno využití jednotlivých částí 
území. Nejde jen o umístění zdrojů, ale o vyvolané změny. Např. satelitní sídliště a obchodní 
centra kolem větších měst bez příslušné kvalitní veřejné dopravy vedou k zvyšování 
individuální automobilové dopravy a tím k dalšímu zvýšení negativních vlivů dopravy, které 
jsou v současné době jedním z hlavních problémů.  
Často půjde o zprostředkované efekty, kdy ke změnám zdrojů nebo jejich dynamiky a tím 
i úrovně znečištění dojde sekundárně následkem realizace aktivit plánovaných v koncepci. 
Může jít třeba o změnu chování provozovatelů zdrojů. Příkladem může být současný růst cen 
elektřiny a plynu, který ekonomicky tlačí obyvatele k návratu k levnějším pevným palivům, 
která mají větší dopad na kvalitu ovzduší. Významně ovlivňují nejen znečištění ovzduší 
suspendovanými částicemi, včetně jejich respirabilní frakce, a v nich obsaženými prvky, ale 
i řadou dalších látek, např. polycyklickými aromatickými uhlovodíky, z nichž řada má 
karcinogenní účinky. Stejný důvod, v kombinaci se systémem plateb za odvoz odpadu, 
ovlivňuje míru spalování odpadu v domácích topeništích. Tady je vliv na kvalitu ovzduší 
obdobný. Snahou ušetřit energii je ovlivněno i chování lidí ve vnitřním prostředí. Vede 
k omezení větrání, což zhoršuje kvalitu vnitřního prostředí. Také konstrukční řešení budov se 
snaží zabránit tepelným ztrátám. První plastová okna s dokonalou těsností, neumožňovala 
infiltrační větrání, jak tomu bylo u dřevěných oken, a vedla také k problémům s výskytem 
plísní.  
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V jednotlivých případech hodnocení vlivu ovzduší na zdraví se pohybujeme na škále, která 
začíná od případů s velmi konkrétními údaji, kdy je kvantifikována cílová situace, až po plány 
a programy, které primárně nesouvisejí se zdroji znečištění ovzduší, přesto je možno 
sekundární ovlivnění předpokládat, ale toto ovlivnění lze jen velmi hrubě kvalifikovat. Při 
hodnocení je vždy nutno vzít v úvahu stávající situaci v dotčeném území z hlediska znečištění 
ovzduší, populace a jejího zdravotního stavu.  
- V případech, kdy jsou alespoň rámcově vyčíslitelné údaje, je možno využít metodu 

hodnocení zdravotních rizik a pro známé látky na základě existujících vztahů mezi dávkou 
a účinkem odhadnout a kvantifikovat výskyt dopadů na zdraví formou změn ukazatelů 
zdravotního stavu (počtu přídatných úmrtí, počtu hospitalizací, zvýšení nebo snížení 
očekávaného výskytu určitých onemocnění). Podrobnosti o vlivu nejčastěji se 
vyskytujících látek v ovzduší je možno najít v publikaci WHO Směrnice pro kvalitu 
ovzduší v Evropě (45), dalších publikacích WHO (46), Ústavu pro zdraví a životní 
prostředí v Bilthovenu, Holandsko (47) nebo v materiálech a www stránkách US EPA 
(48) a příklady v některých publikovaných studiích (49, 50, 51).  

- V případech bez konkrétních údajů je potřeba zvážit, zda může díky plánovaným 
aktivitám dojít k nějaké změně zdrojů jejich dynamiky a kvality ovzduší. Pokud ano, je 
nutné pokusit se provést kvalitativní hodnocení. Předpokládané změny kvality ovzduší je 
nutno charakterizovat, tedy popsat, určit, zda půjde o snížení nebo zvýšení znečištění, 
alespoň rámcově odhadnout, o jaké látky nebo skupiny látek se bude zřejmě jednat, jakou 
územní a časovou změnu expozice populace lze očekávat, zvážit vliv na zvýšeně citlivé 
skupiny obyvatel a kvalitativně popsat očekávatelné trendy změn. Dále je potřeba zvážit, 
jaké potřeby lidí může plánovaná aktivita vyvolat a jak může ovlivnit jejich chování, které 
dále povede k ovlivnění zdrojů znečištění nebo změnou životního stylu populace či jejích 
skupin k ovlivnění expozice. 

7.1.3. HIA a půda - determinanty související s půdou  
Magdalena Zimová 
Půda je obecně definovaná jako vrchní vrstva zemské kůry. Vytváří mnohočetné klíčové 
environmentální, sociální a ekonomické funkce, které jsou zásadní pro život. Poskytuje 
obytný prostor, zabezpečuje ochranu genofondu, je prvkem krajiny a kulturního dědictví a je 
dodavatelem surovin. Proto prevence, předběžná opatrnost a doložitelné hospodaření na půdě 
musí být předmětem ochrany půdy v rámci posuzovaných politik, dotýkajících se 
zemědělství, životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. 
Zemědělská půda je nenahraditelný a omezený zdroj, jehož hodnota má nejen ekonomický, 
zdravotní, ale i historický význam. Nevratná degradace tohoto zdroje naznačuje nejen ztrátu 
činností pro současné zemědělce, ale i snižování zemědělských příležitostí pro budoucí 
generace. 
Předběžná ochranná politika v oblasti půdy musí být  založena na monitorovacím a varovném 
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systému, což umožňuje předejít poškození životního prostředí a vzniku nebo zvyšování rizik 
pro zdraví lidí i zvířat. Různé politiky přispívají k ochraně půdy, tato jejich role však často 
není realizována a chybí dostatečné propojení ochrany půdy v rámci jednotlivých druhů 
politik. Například stupeň ochrany půdy v rámci rozvoje venkova, infrastruktury, plánů 
odpadového hospodářství a potravinové politiky. 
Při hodnocení SEA/HIA je nezbytné počítat s pojmem využití půdy. Při hodnocení je nutné 
brát v úvahu, že různý účel použití půdy přináší jiný pohled na hodnocení zdravotního 
dopadu. Pro některá specifická využití půdy, jako je lidské osídlení, zemědělství či aktivity 
člověka, musí být standardy hodnocení v rámci stanovených chemických a biologických 
parametrů rozdílné s ohledem na  hodnocení zdravotního dopadu. 
Zdroje kontaminace půdy. U posuzování zdrojů kontaminace půdy je nutné brát v úvahu 
kromě posuzovaných současných možných zdrojů i zdroje minulé, pocházející z historie 
místa a činností v daném místě provozovaných. Kontaminace půdy (toxické kovy, ropné 
látky) v průmyslových místech, obytných sídlech a okolí dopravních komunikací pramení 
mimo jiné i z některých předešlých činností při zacházení s odpady, z průmyslové a důlní 
činnosti (staré zátěže, neadekvátní nakládání s pevnými odpady a odpadními vodami 
a uskladňování surovinových materiálů). Za významný zdroj znečišťování půdy, hlavně 
kolem veřejných komunikací a ulic uvnitř obytných oblastí, je nutno považovat dopravu. 
Zvýšená kontaminace půdního povrchu kovy a perzistentními organickými látkami ve 
velkých městech a průmyslových aglomeracích je zdrojem zvýšené zátěže, respektive rizika, 
zejména pro dětskou populaci. Obdobné problémy přetrvávají i v případě mikrobiální 
kontaminace povrchu půdy a půdního prachu, především na dětských hřištích a rekreačních 
plochách. Tyto faktory mohou vést k růstu onemocnění a ke vzniku senzibilizace dětské 
populace. Současně je nutné brát v úvahu při kontaminaci půdy i zdroje z intenzivní 
zemědělské výroby. Nedílnou součástí je i posouzení emisí způsobujících okyselení půd a tím 
zvýšení mobility některých kovů do potravního řetězce, povrchových a podzemních vod. 
Z hlediska mikrobiologické kontaminace půd a následného přenosu infekčních onemocnění 
je nutné brát v úvahu použití kalů z ČOV, organických hnojiv a odpadů. Při aplikaci 
nedostatečně hygienizovaných kalů, kompostů a organických hnojiv může docházet ke 
znečištění půdy a k přenosu choroboplodných agens, které přímo nebo nepřímo mohou 
negativně ovlivnit přes potravní řetězec nebo vodu zdraví člověka a zvířat.  
Jednotný přehled o kontaminaci půdy a kontaminovaných oblastí neexistuje. Informace 
pocházejí z dílčích údajů získaných z cíleně zaměřených studií nebo monitorování půdy 
(www.szu.cz, www.env.cz ).
Předmětem HIA v oblasti půdy mohou být různé politiky jako je doprava, surovinová 
politika, rozvoj venkova, zemědělství, programy na celostátní a krajské úrovni jako jsou plány 
odpadového hospodářství nebo rozvoje infrastruktury. Nezanedbatelné použití HIA bude 
u projektů a vybraných systémů, např. nakládání s odpady, realizovaných v rámci projektu 
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EU. Při hodnocení půdy v rámci HIA je možné vycházet z  porovnání cílů posuzovaných 
politik nebo projektů se stanovenými cíly NEHAP a Zdraví 21 v oblastech půdy, 
odpadů, starých zátěží a potravin. 
Systém HIA v oblasti půdy většinou hodnotí očekávaná rizika z kontaminace půdy ze 
zvýšené zátěže polutantu v půdě, a to ke specifické populaci či činnosti (dětská populace, 
profesionální zátěž, zahrádkáři, potravní řetězec). V poslední době (r. 2000) bylo iniciováno 
založení nového interdisciplinárního oboru pod názvem „Lékařská geologie“, která je 
definována jako věda zabývající se vztahem mezi přírodními geologickými faktory 
a zdravotním stavem člověka, živočichů a rostlin včetně hodnocení vlivu běžných faktorů 
životního prostředí s aspektem na epidemiologicko–geografické členění nemocnosti. 
Hodnocení těchto vztahů pravděpodobně v současné době v  rámci HIA nebude dostupné 
vzhledem k nedostatku vstupních dat.  
Pro hodnocení zátěže určité populace z chemické  kontaminace půdy lze využít metody HRA, 
a to především z hlediska cílových parametrů ovlivnění půdy v posuzovaném regionu. 
Hodnocení zdravotního dopadu je nutné především u starých ekologických zátěží. Míra rizika 
od nulového rizika až do maximálního rizika je daná druhem pracovní činnosti, stavem 
životního prostředí (například kontaminace půdy, vody, ovzduší, potravin) (52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59).  

7.1.4. HIA a hluk - determinanty související s hlukem 
Kateřina Valešová 
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné rozdělit na účinky 
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti 
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění 
funkcí různých systémů organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují 
prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění 
neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších 
nervových funkcí.  
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno 
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé 
ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální 
a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, nebo 
u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka.  
WHO Směrnice pro komunální hluk (WHO Guidelines for Community Noise) proto 
vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí 
především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity 
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.  
Působení hluku na lidské zdraví a pohodu lidí lze podle výše zmíněného stěžejního 
dokumentu WHO, týkajícího se zdravotních účinků hluku, shrnout takto: 
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Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných 
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu 
pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti. Může vést i k překrývání důležitých signálů, 
jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se 
sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči.  
Nepříznivé ovlivnění spánku se projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky 
a hloubky spánku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí, 
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně 
bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou 
starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se 
spaním. Podle doporučení WHO by pro kvalitní spánek neměla noční ekvivalentní hladina 
hluku v okolí domů přesáhnout 45 dB (60).  
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly dle WHO 
prokázány v řadě epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v 
hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací. Akutní 
hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k přechodným změnám, 
jako je zvýšení krevního tlaku, tepu a vazokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých 
jedinců z exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a 
ischemická choroba srdeční (dále ICHS). Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární 
účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku v rozmezí 65–70 dB a 
více. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně 
i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných 
osob.  
Na základě metaanalýzy (61) zabývající se spojitostí mezi rušením hlukem a vysokým 
krevním tlakem a ICHS bylo vyhodnoceno, že většina souhrnných prací, které zkoumají tyto 
vztahy, nebyla provedena systematickým způsobem. Z tohoto důvodu byla uskutečněna 
metaanalýza 43 epidemiologických studií publikovaných mezi lety 1970 a 2000, které 
zkoumají vztah mezi vystavením hluku a obtěžováním hlukem, krevním tlakem a ICHS, a to 
jak vlivem hluku v pracovním prostředí, tak i vlivem hluku ve venkovním prostředí. Tato 
metaanalýza ukázala značnou spojitost mezi působením hluku a obtěžováním hlukem 
a hypertenzí. Přestože byl učiněn závěr, že vystavení hluku může přispívat k zvýšenému 
výskytu kardiovaskulárních nemocí, důkazy prokazující vztah mezi vystavením hluku a ICHS 
jsou stále neprůkazné, a to i kvůli mnohdy nedostatečnému zohlednění výskytu významných 
matoucích faktorů a také vlivem multifaktoriálního původu výše uvedených nemocí srdce 
a cév. Byla odhadnuta míra relativního rizika kolem 1,5 pro hypertenzi a ICHS u lidí 
exponovaných denní ekvivalentní hladině hluku mezi 70–80 dB. 
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice 
a projevů poruch duševního zdraví. Hluk se patrně může podílet na zhoršení jejich symptomů 
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nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch.  
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Vyvolává celou řadu 
negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti, špatné 
nálady, deprese apod. U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance 
k rušivému účinku hluku. V normální populaci je 10–20 % vysoce senzitivních osob, stejně 
jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60–80 % populace víceméně platí kontinuální 
závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže. Při působení hluku však velmi záleží i 
na řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. V 
praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních 
podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se 
vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo 
kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého 
souboru (60, 61). 
 

7.2. Hodnocení sociálních dopadů  

Hana Šlachtová 
Social impact assessment (SIA) nebo také socio-economic impact assessment (SEIA) se 
zabývá zjišťováním sociokulturních a socioekonomických dopadů hodnoceného 
projektu/koncepce. 
Sociální dopady představují důsledky veřejných nebo privátních činností na lidskou populaci, 
které mění způsob života, práce a trávení volného času a které musí zvládnout každý člen 
společnosti tak, aby byl schopen uspokojovat své potřeby (65). 
Sociální vlivy jsou důsledkem společné činnosti. Termín zahrnuje jak dopady 
socioekonomické (např. na nezaměstnanost a služby), tak sociokulturní dopady (např. na 
normy a hodnoty společnosti). Odhad sociálních dopadů se zaměřuje na lidskou dimenzi 
životního prostředí. Odpovídá na následující otázky: 
 

 
• jaký je dopad/vliv projektu, plánu, programu na politiku a lidi?       
• kdo získává a kdo ztrácí? 
 

 
SIA je nástroj k pochopení možného okruhu dopadů navrhované změny a pravděpodobná 
odezva dotčené populace. SIA může být použita ke zjištění dopadů mnoha typů změn – od 
záměru postavit novou dálnici až ke změně přístupu k přírodnímu zdroji, jako je např. 
krajinná oblast. Znalost získaná v procesu SIA pomůže minimalizovat negativní a 
maximalizovat pozitivní dopady jakékoliv změny. Social impact assessment je součástí 
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procesu EIA. 
Je nezbytné determinovat nejen úplný výčet vlivů, jako např. změna úrovně příjmů 
a zaměstnanosti, přístupu ke službám, změna kvality života, kulturních tradic, dynamiky 
komunity, ale také následky každé z dílčích změn. Je důležité určit zásadní zdroje dopadů 
a navíc identifikovat vlivy, které vznikají z jiných důvodů. 
Zjišťování sociálních vlivů a ekonomických dopadů často probíhá nezávisle na sobě, používá 
jiné metody, ale přesto spolu souvisejí a často se překrývají. Např. oba proudy mohou 
zjišťovat demografickou změnu – zjišťování ekonomických vlivů může klást důraz na 
informace o pracovní síle, zatímco hodnocení sociálních dopadů může také zajímat změna 
populace nebo migrace mladých. Společný přístup může přinést komplexní výstup, který 
zohledňuje jak možné ekonomické dopady, tak důležité společenské hodnoty, které 
představují postoje k navrhované změně. Je důležité vyhodnocovat jak kvalitativní, tak 
kvantitativní data, i když jejich sběr není jednoduchý. Někteří odborníci považují za sociální 
vlivy pouze ty, které jsou prožívány (stres, hlad), a oddělují je od příčinných vlivů (např. 
přelidnění, chudoba). 
 
Klíčové charakteristiky a proměnné, které často mají negativní sociální dopady návrhů 
koncepce jsou: 
- demografická změna – tj. velikost a složení obyvatelstva, příliv dočasné pracovní síly 

nebo nových rekreantů (obojí narušuje soudržnost malé, stabilní komunity); 
- ekonomická změna – např. nové vzorce zaměstnanosti (příjem, spekulace na trhu 

nemovitostí, které znevýhodňují starousedlíky); 
- změna životního prostředí – tj. změna využívání půdy, přírodního prostředí a vodních 

zdrojů (ztráta živobytí komunity závislé na těchto zdrojích); 
- změna institucionální – tj. změna struktury místní samosprávy nebo změna místních 

předpisů nebo vlastnictví (omezený přístup nebo ztráta kontroly vede k oslabení moci 
nebo ochuzení místních obyvatel). 

 
Hlavní typy sociálních dopadů, které provázejí změny ovlivněné koncepcemi/projekty, mohou 
být rozděleny do pěti překrývajících se kategorií: 
- dopady na životní styl – každodenní chování a vztahy v rodině, mezi přáteli a vrstevníky; 
- kulturní vlivy – sdílené zvyky, závazky, hodnoty, jazyk, náboženské vyznání a další 

prvky, které představují sociální nebo etnické rozdíly mezi skupinami; 
- ovlivnění komunity – její infrastruktury, služeb, dobrovolných organizací, 

spolupracujících sítí, soudržnosti a stability; 
- dopad na estetiku prostředí/kvalitu života – na význam místa, jeho vzhled, historickou 

hodnotu; vnímání příslušnosti k místu, bezpečnost, obyvatelnost a budoucí perspektiva 
místa; 
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- dopady na zdraví – psychickou, fyzickou a sociální pohodu (tyto faktory jsou však také 
součástí HIA). 

 

Zásady správné praxe SIA: 
- ústřední kategorií je equity (je nutno identifikovat všechny dotčené skupiny a jednotlivce 

a zapojit veřejnost do jednání); 
- mnoho sociálních dopadů plánované koncepce může být předvídáno (je nutno 

identifikovat, kdo získá a kdo bude ztrácet, a dále je nutno zdůraznit zranitelnost 
menšinových skupin); 

- připravovaná koncepce/projekt mohou být změněny tak, aby byly sníženy negativní 
dopady a posíleny pozitivní vlivy; 

- SIA by měla být nedílnou součástí procesu rozvoje ve všech fázích – od zahájení až po 
závěrečné hodnocení; 

- měla by být věnována pozornost trvale sociálně udržitelnému rozvoji; 
- u všech připravovaných koncepcí by měl být rozvíjen sociální kapitál v komunitách 

a posilován demokratický proces; 
- zvláště u koncepcí s neodvratitelnými důsledky zjistit způsoby odškodnění zasažené 

populace; 
- SIA musí poskytnout zhodnocení alternativních řešení, zvláště v případě koncepcí 

s neodvratitelnými důsledky;  
- do úvahy musí být plně vzaty možné zmírňující prostředky sociálních 

a environmentálních dopadů;  
- místní znalost, zkušenost a vědomí různých místních kulturních hodnot musí být 

zohledněny v každém hodnocení; 
- nesmí být užito žádné násilí, zastrašování, vydírání nebo nevhodný nátlak v souvislosti 

s posuzováním nebo zaváděním koncepce; 
- nesmí být přijat žádný rozvojový plán, který porušuje lidská práva jakékoliv složky 

společnosti. 

V SIA existuje množství metodických přístupů, ale zásadně se dělí na dva různé směry – 
přísně vědecký přístup, který je založen na předvídání změny (porovnává stav bez realizace 
projektu a s jeho realizací), a sociopolitický přístup, kde SIA je zaměřena na rozvoj komunity 
a její posílení. Oba přístupy vycházejí ze stejných zdrojů informací – údaje 
o záměru/koncepci, zkušenosti s podobnými akcemi (zprávy jiných SIA), demografické údaje 
o obyvatelích oblasti z rutinních statistik/zasažená populace, sekundární analýzy dokumentů 
o výchozích podmínkách, terénní výzkum včetně rozhovorů, schůzí a jiných způsobů 
kontaktu (62, 63, 64, 65). 
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Proměnné v Social Impact Assessment podle typu projektu/koncepce a jeho fáze  

Typ 
projektu/koncepce  

Plánování/rozvoj 
koncepce  

Výstavba/  
implementace  

Provoz/ 
realizace  

Zastavení 
provozu/ 
ukončení  

Skládka 
nebezpečných 

odpadů 

Vnímání rizika, 
zdraví a bezpečnosti 

Příliv dočasných 
pracovníků  

Důvěra v politické 
a společenské 

instituce  

Změna velikosti 
samosprávy 

Průmyslový závod  Formování postoje 
k projektu 

Změna 
infrastruktury 

komunity  

Změna 
zaměstnanosti/ 

příjmové 
charakteristiky  

Změna dostupnosti 
zaměstnání pro 

menšinové skupiny 

Lesní hospodářství  
a údržba parkové 

zeleně  

Zainteresovaná  
a dotčená veřejnost 

Důvěra v politické 
a společenské 

instituce  
Příliv rekreantů  Rozdělení 

moci/orgánů  

Zdroj: Guidelines and Principles For Social Impact Assessment, 1994 (65 ) 
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8. Principy HIA  
Základní principy strategického hodnocení vlivů jsou (6,10): 
 
 

relevance – zaměření na cíl – udržitelnost – relevance rozhodování (úřad, 

zastupitelstvo) – integrace – transparence – cenová efektivita 

 

Zásadní předpoklady pro provedení SEA i HIA jsou: 

- otevřenost procesu; 

- přístup veřejnosti; 

- účast stakeholders; 

- konzultace zadavatele; 

- diskuse v týmu. 
V rovině filozofie jsou principy ale i cílem, plněným samotným prováděním HIA. 
 

 
Demokracie, rovnost, udržitelný rozvoj, etické využití důkazu a předběžná 
opatrnost. 
 

 
Demokracie – dovoluje občanům účast na rozvoji a implementaci politik, programů nebo 
projektů, ovlivňujících jejich životy.  
Rovnost – HIA hodnotí pokrytí a vliv návrhu politiky na celou populaci se zvláštním 
zaměřením na ovlivnění citlivých skupin populace, vymezených věkem, pohlavím, etnicitou 
a socioekonomickými podmínkami. HIA je vnímáno jako nástroj pro odstranění nerovností, 
které vstupují do procesu, a mohou vystoupit z procesu hodnocení (66). 
Podobným termínem je equity - spravedlnost spočívající spíše na slušnosti než na liteře 
zákona. V těch kulturách, kde je slušné, aby lidé měli rovný přístup, je „equity“ chápána jako 
„rovný přístup ke“. V evropských podmínkách nezahrnuje jen rovný přístup, ale i 
„uznávané“. Equita není založena na rovnostářství, ale na slušnosti a spravedlnosti (67). 
Udržitelný rozvoj – zohledňuje oba efekty jak časově omezené, tak dlouhodobé. Hodnotí 
i obvyklé nebo méně obvyklé vlivy, například odložené, sumující se aj. 
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Etické využití důkazu předpokládá dvě možnosti: 
- Důkaz existuje: 

Využití důkazu představuje nejlépe dostupný, kvalitativní a kvantitativní prokazatelně 
identifikovatelný a užívaný postup hodnocení, pokud jsou k dispozici odpovídající data. 
Získávání důkazu představuje sledování mnoha znaků a pro hodnocení se využívá 
matematické vyjádření vztahů. Výsledky se stávají indikátory, které musí být konzistentní, 
relevantní, dosažitelné a udržitelné po dobu realizace politiky. 
Zde je nutno připomenout relevanci pramenů, ze kterých se vychází, ale také 
zároveň posílit mezioborovost posuzování v rámci posouzení vlivů na životní 
prostředí. 
Posuzovatel je schopen do procesu zanést osobní náhled. Pro objektivitu procesu je 
potřebné uvážit, že: 
1. důkaz, který je demonstrován, je environmentálně relevantní; 
2. se nebude pokračovat v demonstraci vztahů, které nejsou dobře prokázány. Počítačové 

zpracování průkazů vynechává zjištěná fakta, před datem vzniku databáze, která 
mohou být rozhodující; 

3. je třeba zajistit, aby studie a výsledky publikací byly tak kompletní, jak jen je možné; 
4. je třeba zajistit, že studie a publikace jsou založeny na explicitní a relevantní hypotéze 

(68). 
- Důkaz není dosažitelný, nebo neexistuje: 

Vyskytuje se i jiná možnost pro případ, kdy nejsou vztahy prokázány, problém je nový, 
publikace chybí (např. nanotechnologie) apod. Zde tedy lze vycházet z publikovaných 
zpráv, z názorů kompetentních odborníků apod. Validita používaných důkazů se může 
pohybovat v rozmezí od definitivního a jasně prokázaného vztahu mezi určitým faktorem 
a jeho účinkem až po čistě spekulativní údaje. Typy používaných důkazů se mohou lišit 
mírou jejich hodnotitelnosti od pouze kvalitativních až po měřitelné nebo vypočitatelné. 
Vždy však nelze dávat přednost jenom měřitelným důkazům (69). 
Důkaz může být „nedostatkovým zbožím“, pokud existuje např. geografické bias, někdy 
důkaz nemusí existovat vůbec (neexistence lékařské péče, diagnostiky; malé území, pro 
které není zpracovávána statistika apod.)  
Např. W. Jobin popsal hodnocení zdraví a rovnosti u velkých projektů nově vznikajícího 
ropného průmyslu v Čadu a Kamerunu, kde neexistovala zdravotní statistika a téměř 
chyběla zdravotní péče. Hodnocení mohlo být provedeno pouze deskripcí současného 
stavu a monitoringu incidence a hospitalizace onemocnění dělníků během stavby. Se 
stavbou souviselo šíření onemocnění AIDS a malárie, protože jiná onemocnění nebyla 
diagnostikována. Autor mohl pouze pomocí „ad hoc dotazníku“ zjišťovat subjektivní 
zdravotní zátěž u zdejších obyvatel, aby zjistil jejich zdravotní stav (70). 

Předběžná opatrnost - zajišťuje minimalizaci známého rizika a odvrácení rizika působení 
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faktoru, jehož efekt není zcela znám. Toto nepoznané riziko je tak možné odvrátit. 
Rozhodovací činnost autorit, pro které se proces HIA provádí, se pohybuje v prostoru tzv. 
„postnormální vědy“, obklopené vysokou nejistotou.  
Těmi, kteří stojí na druhé straně, je princip předběžné opatrnosti napadán z omezování 
výzkumů vztahu dávky a účinku, protože k expozici populace po jeho realizaci vůbec 
nedochází. Nedochází také k výzkumu tzv. „snižovacích technologií“ a údajně tak vítězí 
lobbying za veřejné zdraví, které předběžnou opatrnost institucionalizuje (71). 
Princip předběžné opatrnosti není nic jiného, než příkaz směrovaný k udržitelnosti, a je 
používán k informaci nutné pro rozhodování. Pro ty, kteří požadují užití kvantitativních nebo 
alespoň semikvantitativních měření proti zohlednění spíše křehkých a nerealistických 
předpokladů předběžné opatrnosti, je využitelný tzv. NUSAP - systém (Numeral Unit Spread 
Assessment Pedigree). Ten je dobře známý v proceduře popisu vědecké kvality informací 
podle soustavy atributů a podle některých forem více méně formalizované analýzy nejistoty 
a senzitivity (71). 

Předběžná opatrnost a její ověření (validace) (72)   

Proces 

ověření 

vědecké 

jistoty 

Numeral (číslo) 

Unit (jednotka) 

Spread (rozptyl) - neupřesnění náhodné 
chyby  nebo variance 

Assessment (hodnocení) - nesprávnost, 
systémová chyba nebo neuskutečnitelnost 

Pedigree (odvození) -  historie zpracování 

 

Podrobný proces ověření 

jistoty 

Vztaženo k předběžné opatrnosti 

 

 

 

 
Vyjádření globálních technik senzitivity, založených na varianci a evaluaci historie hodnocení 
nejistot, je hůře stravitelné pro netechnicky vzdělané odborníky. Medicína založená na důkazu 
a veřejné zdraví založené na důkazu, o kterých se zmiňujeme dále, však s validací zacházet 
umějí. 
Téma se stává dobrým podnětem pro práci v týmu (HIA tým). Cílem aplikace principu 
předběžné opatrnosti je pokrýt ve větší šíři specifické podmínky, kde je vědecké poznání 
selhávající, nepřesvědčivé a nejisté a kde prostřednictvím předběžného objektivního 
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vědeckého hodnocení je na racionálním základě zájem ochránit před pravděpodobným 
nebezpečným efektem na životní prostředí a zdraví člověka, zvířat, nebo rostlin, který může 
být v rozporu se zvoleným standardem ochrany. 
Zdroje kvalitativních a kvantitativních důkazů používaných k HIA obsahují systematický 
přehled primárních studií, který: 
- obsahuje údaje o cílech a účelu, o použitých materiálech a metodách; 
- byl proveden podle jasné a reprodukovatelné metodologie. 
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9. Proces HIA a SEA a jejich vzájemné vazby 
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví probíhá v několika rovinách: procesní a odborné (věcné). 
Odborně se hodnocení dělí na dvě oblasti – na porovnání vlivu koncepce na stanovené cíle 
ochrany zdraví (včetně jejich determinant) a na posouzení dalších vlivů, dosud v cílech 
nezahrnutých, ale majících vliv na zdraví.  
Na základě Protokolu SEA, který neodlišuje specifické požadavky na ochranu lidského zdraví 
a vyžaduje „vysoký standard ochrany životního prostředí a zdraví“, kroky SEA i HIA procesu 
probíhají stejně a nejlépe současně, viz předchozí kapitoly: 
Zjišťovací fáze (screening), stanovení rozsahu a obsahu (scoping) s nalezením cílů, 
vypracování zprávy (reporting), projednání s veřejností, a projednání s dotčenými úřady státní 
správy a s veřejností, která má na hodnocené koncepci finanční, nebo jiný zájem 
(stakeholder), v indikovaných případech také přeshraniční projednání, rozhodnutí, monitoring 
a stanovení subalterních aktivit, koncepce (politik, plánů, programů, případně legislativy).  
Základním principem SEA/HIA, je hodnocení podle zvolených kritérií – oblastí a determinant 
spolu s výběrem indikátorů, které umožní sledování vlivu na danou oblast. Předpokládá se, že 
lze alespoň v některých oblastech a u některých determinant stanovit či nalézt „základní 
hodnotu“, tzv. baseline, která vychází buď ze současného stavu nebo ze stavu, kterého bylo 
někde dosaženo a který je reálný a žádoucí. Vlivem posuzované koncepce by se cíl či 
determinanty neměly dostat pod takto zvolenou základní hodnotu. V kvalitativních 
determinantách je nutno uvažovat a stanovit základní přijatelnou či existující kvalitu 
a nedopustit její zhoršení. 

9.1. Kroky zpracování koncepce a SEA/HIA 

Politika, strategie, 
plán, program 

Hodnocení vlivů na 
životní prostředí 

Hodnocení vlivu na zdraví 

Cíle koncepce 
 
Směrování 
Aktivity 
Podmínky 
Indikátory 
Zdroje 
Monitoring 

Cíle ochrany životního 
prostředí 
Popis vlivů 
Indikátory 
Zdroje 
Monitoring 
Podmínky 
Úprava cílů politiky 

Cíle ochrany zdraví 
 
Popis vlivů na zdraví či jeho 
determinanty (přímé i nepřímé) 
Indikátory 
Zdroje 
Monitoring 
Podmínky 
Úprava cílů politiky 

 
Proces hodnocení vlivů na životní prostředí v České republice je dán požadavky zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., uvedenými v § 10 b., a je zajišťován 

 46



správním úřadem, který zadává zpracování koncepce. Kroky pro hodnocení vlivů na životní 
prostředí včetně zdraví ze zákona jsou následující: oznámení - zjišťovací řízení - zpracování 
zprávy a stanovení navazujících aktivit - vydání stanoviska příslušným správním 
orgánem - monitoring (7, 73). 
V České republice existují dva druhy koncepčních materiálů podle druhu jejich vlastního 
schválení – koncepce schvalované úřadem nebo koncepce politicky přijímané (zastupitelstva, 
vláda). Existují i dokumenty, které jsou schvalované správními orgány a zároveň či následně 
přijímané samosprávou. 

9.2. Kroky SEA/HIA 

Podle SEA 
Protokolu, 
Směrnice 
2001/42/ES 

Aktivity 
uvedené 
v Protokolu  
i zákoně  
č. 93/2004 
Sb. 

Podle 
zákona  
č. 93/2004 
Sb.  

Zpracovatelé podkladů pro oznámení, 
stanoviska, zprávy o hodnocení vlivů 
na zdraví 

Screening  Oznámení Zpracovatel vybraný oznamovatelem. 
Scoping Příslušný úřad, který bude rozhodovat na 

základě stanoviska orgánu veřejného 
zdraví. Výběr zpracovatele včetně 
požadavků na SEA, HIA tým. 

 

Zjišťovací 
řízení  
 
Vydání 
stanoviska Tvorba SEA týmu, tvorba HIA týmu. 

Reporting Zpracování 
zprávy 
Stanovení 
subalterních 
aktivit 

Práce SEA a HIA týmu, event. SEA/HIA 
týmu na zpracování zprávy. Předložení 
zprávy k rozhodnutí. 

Rozhodnutí Vydání 
stanoviska 

Návrh stanoviska je součástí zprávy 
o hodnocení vlivů, stanovisko vydává 
příslušný úřad. 

Monitoring Monitoring Předkladatel zajistí sledování a rozbor 
vlivů schválené koncepce na životní 
prostředí a zdraví, při nepředvídaných 
negativních vlivech zajistí opatření, 
informaci, změnu koncepce. 
Dotčené správní úřady v rámci své 
působnosti a podle zvláštních předpisů 
sledují vlivy schválené koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  
Podávají návrh na změnu koncepce, 
nelze-li závažné negativní vlivy odvrátit. 

Stanovení 
subalterních 
aktivit 

Účast 
veřejnosti 
Konzultace 
autorit 
Účast 
stakeholders 
Přeshraniční 
konzultace 

 Stanovení podmínek pro hodnocení 
provádí zpracovatel zprávy. 

HIA je vnímána jako multidisciplinární činnost, která je postavená na medicíně, 
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epidemiologii, toxikologii a sociologii (74). 
Plně integrované hodnocení vlivů na zdraví do procesu SEA je metodou „top – down“ 
a vychází ze základního pojetí člověka jako součásti ekosystému, který mu poskytuje služby 
(vzduch, voda, vazba na sentinelové organismy, rekreace, potrava, …). Negativní ovlivnění 
některých ekosystémů dopadá negativně na zdraví člověka. Kvantifikace a kvalifikace 
ohrožení ekosystémové služby (tzn. to, co od ekosystému potřebujeme, co nám dává, co si 
z něho bereme) vlivu na zdraví ovlivněné populace je možno hodnotit. Dopady na zdraví zde 
budou sekundární a jejich posuzování  je zcela integrováno v  hodnocením vlivů na životní 
prostředí. 
Postavení HIA a SEA je rovnocenné ostatním hodnocením. Rovnost je v tomto případě nejen 
rovnost pronikající dotčenou společností, ale v širším horizontálním pohledu ochrany 
přírodních druhů, kde je člověk nejničivější součást přírody.  

9.3. Časová vazba hodnocení SEA/HIA na zpracování koncepce 

 
současně s koncepcí – „ex ante“ 

po ukončení zpracování koncepce - „ex post“ 
 

 
Pokud se stane HIA součástí plánovacího procesu, tedy vstoupí do počátečního stadia 
zpracování koncepce, označuje se jako hodnocení „ex ante“. Hodnocení vlivu na zdraví se tak 
stává součástí přípravy posuzované koncepce, je zohledňováno průběžně ve všech stadiích 
plánování a výsledky či doporučení HIA tak nejpravděpodobněji ovlivní i rozhodovací 
proces.  
- V případě hodnocení HIA u již dokončené koncepce (hodnocení „ex post“) je výsledek 

méně jistý a představuje dodatky, revokace a dokonce otvírání již uzavřených problémů. 
- Ideální je započetí hodnocení v období stanovení cílů koncepce, kdy je možná jejich 

korekce a zároveň doplnění o cíle veřejného zdraví (74). 
- Snadněji se proces realizuje a cíle veřejného zdraví se začleňují, pokud ještě nebyla 

koncepce úředními správními orgány dosud přijata. 
V anglických publikacích lze najít ještě další členění HIA a záleží na tom, ve které fázi 
zpracování politiky je proces hodnocení proveden a zda se týká již zpracované koncepce, aby 
tak byly získány informace pro budoucí hodnocení (75).   
HIA lze rozdělit podle časové osy na: prospektivní, retrospektivní, souběžnou (76). 
 
Prospektivní hodnocení probíhá u koncepce (politiky), která dosud není implementována 
a zkouší tak předejít důsledkům. Predikce jsou založeny na teorii a zkušenosti z podobných 
rozhodnutí v minulosti. Je-li odpovídající zkušenost, je zvážena velikost vlivu spojeného 
s určitou úrovní zdravotní determinanty, a tak je možné predikci i určitým způsobem 
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kvantifikovat. Prospektivní hodnocení zdraví může být částečně validováno úsudkem, že 
predikce důsledků v blízké budoucnosti osvědčí svoji správnost (76). 
Retrospektivní hodnocení vlivu na zdraví vypovídá o důsledcích hodnocené politiky, 
programu nebo projektu již implementovaného, nebo o případných neplánovaných 
eventualitách. Zjišťuje se, co je skutečným důsledkem. Poznání původu a velikosti vlivu na 
zdraví pro použití v prospektivním hodnocení vlivu na zdraví může být derivováno 
z takovýchto retrospektivních studií. Tyto retrospektivní studie mají pouze odborný význam, 
pokud nebyly předloženy správnímu úřadu, schvalující koncepci v rámci schvalovacího 
procesu strategického hodnocení vlivů (76). 
V souběžném hodnocení vlivů na zdraví jsou dopady projektu, programu či politiky 
monitorovány, jakmile jsou implementovány. To dovoluje bezprostředně zahájit mitigační 
aktivitu jakéhokoli negativního efektu. Hlavní použití tohoto způsobu HIA připadá v úvahu 
tehdy, jsou-li negativní důsledky očekávány, ale jejich původ je nejistý (76). 
Hodnocení vlivů na zdraví musí být relevantní obsahově, relevance musí být i časová 
a prostorová.  
Dále jsou nabízena hodnocení flexibilně reagující na specifické možnosti. 
„Mini HIA“ - provádí skupina odborníků s pomocí dostupných informací s ad hoc dostupným 
číselným vyjádřením. Hodnocení lze využít v časové tísni. 
„Blesková HIA“, „desk top HIA“, „rapid HIA“ (76) - jde o způsob zpracování HIA bez 
numerického vyjádření. Může nastat situace, kdy hodnocený plán, program, politika, 
strategie, sice nemá číselné parametry, ale signifikantní vliv na životní prostředí lze očekávat. 
Hodnocení je možno vyjádřit určením vlivů, popisem efektu na cílové skupiny obyvatel 
dotčených koncepcí a výsledek vyjádřit v tabulce. Hodnocení lze využít v časové tísni.  
Tento způsob je použitelný i pro hodnocení referenční varianty, variant konkurenčních 
a varianty cílové. S úspěchem se používá v „rychlých“ hodnoceních vlivů v průběhu 
zpracování politiky. Je prováděn skupinou odborníků a zástupci veřejnosti na workshopech 
a musí být předem dobře organizován.Vysvětlit problém, připravit si sběrnou tabulku, omezit 
časově diskusi jednotlivých determinant a jejich váhy, demokraticky zařadit názory laiků atd. 
V praxi má takový postup blíže k tzv. brain stormingu.  
Písemné výstupy pak představují HIA a jsou pro vlastní rozhodování o politice využitelné.  
Zpracování koncepce, strategie, politiky, plánu a programu obsahuje kroky používané při 
tvorbě strategií, po deskripci situace následuje zpracování mapy vazeb cílů, účelu, efektu, 
výstupů a „mapy problémů“, (terms of reference, inventury dat a informací), dojde k analýze 
stavu věcí, kterých se koncepce dotýká. U životního prostředí jsou vztahy přímější a jasnější, 
ale nejde o nic jiného, než o již opakovaně prošlapávanou cestu, která v případě HIA dosud 
chybí.  
K hodnocení se používá kreativních metod, např. SWOT (S - interní silné stránky (Strengths), 
W- interní slabé stránky (Weaknesses), O - příležitosti (Opportunities) vnějšího prostředí, T - 
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hrozby (Threats) vnějšího prostředí), multikriteriální analýzy (tzv. MKA) nebo dalších 
kreativních metod. Lépe se tak posoudí, zda cíle posuzované koncepce a její očekávané 
výsledky jsou kompatibilní s ochranou zdraví a s jejími publikovanými cíli. Po porovnání cíle, 
účelu koncepce, očekávaných výsledků, aktivit nebo opatření, podmínek při respektování 
zdraví, zda popsané a odhadované problémy jsou konzistentní s předloženými nástroji na 
jejich minimalizaci, zda posuzovaná koncepce správně, s ohledem na zdraví, nalezla 
odpovídající zdroje a přiměřené aktivity a zda implementace posuzované koncepce je 
zabezpečena bez negativních vlivů na zdraví, resp. bez střetu se zdravotnickými koncepcmi 
a jejich cíli. Cíle ochrany a podpory zdraví mohou proniknout do relevantních cílů hodnocené 
koncepce, pokud práce na ní není již ukončena. 
Při každém kroku je prováděno hodnocení, je stanovena hierarchie a priority a jsou 
hodnoceny vzájemné vazby, včetně jejich kvalifikace a kvantifikace. V tomto procesu jsou 
začleněny indikátory základních stupňů hodnocení, když před tím byla ověřena jejich 
použitelnost.  
Zde je nezbytné upozornit na důležitou pozici vedoucího hodnotitelského týmu 
zpracovávajícího HIA, popřípadě SEA/HIA, do něhož je vkládána maximální důvěra, který 
navrhuje strategický postup hodnocení koncepce, vede diskusi se stakeholders, vyjednává 
připomínky stran se zadavateli hodnocení a se správními orgány, včetně politiků. Nakonec 
zpracovává, jak již bylo uvedeno, z dílčích příspěvků hodnotitelů konečnou zprávu. 
Výběr indikátorů pro monitoring musí vycházet, tam kde to lze, z medicíny založené na 
důkazech (nikoliv na nepodložených domněnkách a přáních!). Současná tzv. moderní 
epidemiologie, dává hodnocení vlivů na zdraví nástroj, který lze bez rozpaků ke zpracování 
vlastního hodnocení vlivů na zdraví využít. Je to evidence - based public health (dále jen 
EBPH), veřejné zdraví založené na důkazu (77). 
Jde o způsob využití uvedené metody. Pro účely hodnocení vlivů na zdraví vyjadřuje číselný 
vztah determinanty a vlivu na zdraví, přináší indikátory, využitelné k hodnocení. K tomu je 
potřebné další vysvětlení: 
- Důkaz je soubor informací, které jsou k dispozici a které určují, zda návrh nebo to, čemu 

věříme, je skutečně pravdivé a validní. Rozhodnutí je konečný výběr nebo posouzení. 
- EBPH představuje "vznik a vývoj, implementaci a hodnocení efektivního programu nebo 

zdravotní politiky v oblasti veřejného zdraví, prostřednictvím aplikace principů vědeckého 
zdůvodnění, včetně systematického využívání všech dostupných údajů a informačních 
systémů a programů modelového plánování" (77). 

  

9.3.1. Klíčové charakteristiky EBPH : 

Přístupy posuzování by měly být vypracovány na základě nejlepších dostupných vědeckých 
informací, a to s vědomím, že: 
- řešené problémy jsou většinou multidisciplinární; 
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- je třeba zohlednit jak teoretické přístupy, tak  strategické plánování; 
- součástí postupu je i hodnocení kroků; 
- výsledky jsou určeny těm, kteří je potřebují. 

9.3.2. Nástroje pro získávání důkazů pro hodnocení: 

- systematické přehledy (návody); 
- metaanalýza; 
- ekonomické hodnocení; 
- risk assessment (který je také tzv. metodou „bottom – up“, vychází z principu transport – 

fate – exposure – effect patřičného faktoru životního prostředí). 

9.3.3. Překážky pro uplatnění přístupu či filozofie medicíny založené na 
důkazu: 

- nezajištění kvalifikovaného vedení projektu při uplatnění zásad EPBH; 
- nedostatečná vize, kam by měla dospět implementace projektu v dlouhodobém horizontu; 
- externí tlaky včetně politických, které svedou projekt mimo oblast EPBH; 
- neadekvátní kvalifikace v oblasti veřejného zdravotnictví; 
- nedostatek času pro shromažďování informací, při analýze informací a při prohledávání 

literatury; 
- nedostatek řádných informací o efektivitě projektu, programu nebo politiky, a to 

všeobecně nebo ve specifických informacích. 

9.3.4. Algoritmus správného postupu při využití EBPH: 

- definice problému nebo řešené otázky; 
- kvantifikace problému (vyjádřená jako RR – risk ratio, OR – odds ratio, …); 
- vyhledání literatury a uspořádání informací (nástroje, systematické přehledy, hodnocení 

rizika, ekonomické analýzy); 
- vytvoření programu a preference možností; 
- vytvoření akčního plánu a implementace hodnocení; 
- evaluace programu, plánu, koncepce a strategie podle výsledků,  popřípadě návrat k bodu 

4, 
- diseminace výsledků nebo přerušení programu (77). 

9.3.5. Předpoklady pro správné rozhodování o cílech veřejného zdraví na 
základě využití důkazů 

Abychom porozuměli problémům životního prostředí, musíme používat kvalitní informace. 
Strategie, jejíž pomocí chceme dosáhnout cíle, musí být proveditelná a založená na důkazu. 
Cíle, kterých chceme dosáhnout, musí významně ovlivnit úroveň veřejného zdraví. V průběhu 
intervence - v tomto případě jde o integraci zdravotního aspektu do koncepce v průběhu 
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hodnocení vlivů na zdraví - měli bychom sledovat indikátory, jejichž pomocí budeme měřit 
průběžné výsledky.  
Jde o proces hodnocení z hlediska prevence a podpory zdraví, který je charakterizován 
systematickým a objektivním hodnocením patřičnosti a efektivity strategie, koncepce, 
politiky, plánu nebo programu a jejich dopadem ve smyslu stanovených cílů zdravotních 
politik, což zároveň je i jedna z hlavních náplní výzkumu ve veřejném zdravotnictví. Proces 
poskytuje impulsy k řešení dalších výzkumných úkolů (77). Hodnocení se týká všech kroků 
zpracování koncepce, včetně určení indikátorů.  
Z obecného hlediska se setkáme s následujícími způsoby hodnocení (77):  
 

Hodnocení Předmět hodnocení  
 
zaměření na proces 

 
program       

obsah 
metody 
časové schéma 
materiál 

 
zaměření na dopad 

 
chování 
 

získávání znalostí 
změna přístupu 
změna habitu 
rozvoj dovedností 

 
zaměření na následek 

 
zdraví 

mortalita 
morbidita 
neschopnost 
kvalita života 

9.3.6. Problémy při hodnocení jevů: 

- není znám počet osob, dotčených hodnocenou strategií, koncepcí, politikou, plánem, 
programem, určení senzitivních skupin, u kterých lze očekávat kvalitativně nebo 
kvantitativně odlišnou reakci; 

- chybí správné hodnocení validity, zda je skutečně měřeno to, co je v záměru strategického 
materiálu (interní a externí validita); 

- konzistence, zda je postup hodnocení stále týž v různých časových profilech identické 
politiky; 

- organizace: objektivita, vyloučení dvou mezních přístupů evaluace (velmi podrobně nebo 
prakticky vůbec ne), dbát na pravidlo 10% rezervy při designu a implementaci programu, 
používat jak kvalitativní, tak kvantitativní metody evaluace (77). 
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Náležité postupy podle EPBH a doporučení pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí 
lze nalézt na dále uvedených webových stránkách: 
http://phpartners.org/hp/eh.html
http://www.nelh.nhs.uk/cochrane_gems/archive.asp
http://ebm.bmjjournals.com/
http://www.cancer.gov/search/cancer_literature/
http://www.lemoyne.edu/library/resources/titles/aidsline.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.euro.who.int/ecehrome
http://www.euro.who.int/ecehbonn
http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/CountryInformation/HFAExtracts?Country=CZH&CtryN
ame=Czech%20Republic&language=English
http://www.euro.who.int/EHindicators/indicators/20040311_1
http://www.euro.who.int/hfadb
http://www.euro.who.int/observatory/ctryinfo/CtryInfoRes?language=English&Country=CZH
http://www.euro.who.int/ppt/hearts/healtheff2.pdf
http://www3.who.int/whosis/menu.cfm
http://www.euro.who.int/document/e68940.pdf
http://databases.unesco.org/dare/
http http://www.embase.com/
http://www.excerptamedica.com/
http://www.uzis.cz/
http://www.szu.cz/
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=1024
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-3#30
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/oby_cr
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/716?kam=stranka&kod=prace&sprid=249
http://www.iiasa.ac.at/rains/index.html 
http://www.who.int/healthinfo/bodgbd2002revised/en/index.html
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http://www.nelh.nhs.uk/cochrane_gems/archive.asp
http://ebm.bmjjournals.com/
http://www.cancer.gov/search/cancer_literature/
http://www.lemoyne.edu/library/resources/titles/aidsline.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.euro.who.int/ecehrome
http://www.euro.who.int/ecehbonn
http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/CountryInformation/HFAExtracts?Country=CZH&CtryName=Czech%20Republic&language=English
http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/CountryInformation/HFAExtracts?Country=CZH&CtryName=Czech%20Republic&language=English
http://www.euro.who.int/EHindicators/indicators/20040311_1
http://www.euro.who.int/hfadb
http://www.euro.who.int/observatory/ctryinfo/CtryInfoRes?language=English&Country=CZH
http://www.euro.who.int/ppt/hearts/healtheff2.pdf
http://www3.who.int/whosis/menu.cfm
http://www.euro.who.int/document/e68940.pdf
http://databases.unesco.org/dare/
http://www.nrr.nhs.uk/search.htm
http://www.excerptamedica.com/
http://www.uzis.cz/
http://www.szu.cz/
http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=1024
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/oby_cr
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/716?kam=stranka&kod=prace&sprid=249
http://www.iiasa.ac.at/rains/index.html
http://www.who.int/healthinfo/bodgbd2002revised/en/index.html


Aby bylo možno získat přehled o postupu hodnocení koncepce, předkládáme schéma: 
Kroky procesu hodnocení vlivu politiky na zdraví a jejich výstupy (78): 
 

Návrh politiky 

Hodnotitelná 
 
 

Vliv na zdraví 

není očekáván 

Nehodnotitelná  
  

Vliv na zdraví je 
očekáván 

 
 
 
 
 
 

Vliv není prokázán Vliv je prokázán  
 

Pravděpodobné 
vztahy 

 
 
 
 
 

Kauzální vztahy  
jsou pochopeny 

Statistické 
korelace 

Logické 
vztahy

 
Po uvedených faktech je ještě nutno zdůraznit, že: 
 

 
Při provádění HIA přímo netvoříme dokument zdravotní politiky, ale 
implementujeme její cíle do politik, strategií, koncepcí, plánů a programů 
jiných.   
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10. Cíle prevence a podpory zdraví  
Vychází z navrhované a posuzované koncepce. Obecné cíle prevence a podpory zdraví jsou 
definovány již ve stávajících dokumentech či legislativních podkladech (např. NEHAP, 
Zdraví 21, Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví aj.). Pro konkrétně navrhované 
koncepce je nutné tyto cíle jasně definovat. Stanovují se nebo ověřují se ve fázi zjišťovacího 
řízení. Je nutné zdůraznit, že pokud jsou SEA a HIA zpracovávány „ex ante“ a proces začne 
těsně po stanovení cílů hodnocené koncepce, mají naději se do hodnocených cílů koncepce 
začlenit. Při postupu „ex post“ je naděje podstatně menší a velmi záleží na tom, zda jde 
o koncepci již přijatou, nebo koncepci právě vytvořenou.  
Pro určení cílů je nezbytné znát: 
- úroveň, pro kterou se strategie zpracovává, a rámec, ve kterém je provedena; 
- umístění,  původ, velikost podmínky pozitivní i negativní; 
- úroveň, ve které ovlivní další plány a programy, a zařazení do hierarchie; 
- příslušnost plánu a programu pro integraci environmentálních požadavků a požadavků 

zdraví, zejména s ohledem na udržitelnost a její rozvoj; 
- problémy zdraví a životního prostředí, které souvisejí s hodnoceným plánem a 

programem.  
 
Pokud v místě nebo regionu, kde se tvoří hodnocená koncepce, politika, strategie, plán, 
program, vlastní koncepce nebo politika prevence a podpory veřejného zdraví neexistuje, 
je nezbytné pro stanovení cílů při hodnocení využít platné zpracované koncepce vyššího 
správního celku, Evropské unie, Světové zdravotnické organizace. Tam je nutné hledat 
cíle, indikátory a návrhy na opatření na poli veřejného zdraví a další inspirace. Cíle musí být 
upřesněny a ověřeny, je–li možné i kvantifikovány, náležitou autoritou veřejného zdraví 
v rámci zjišťovacího řízení. 
 
Cíle, které vycházejí ze specifických zdravotních politik na evropské úrovni:  
Tyto cíle, které nalezneme ve strategiích Zdraví pro 21. století (13) , v Evropském akčním 
plánu zdraví a životního prostředí (16) a jsou důležité pro hodnocení zdravotních vlivů na 
životní prostředí:  

 
Prodloužení délky života prožité bez nemoci. 
Prodloužení střední délky života.  
Další zlepšení ukazatelů zdraví spojených s reprodukcí. 
Snížení incidence nádorů. 
Snížení úmrtnosti na nemoci s pravděpodobnou environmentální etiologií. 
Snížení počtu obyvatel, jejichž voda není pitná. 
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Snížení počtu obyvatel žijících na území s překročenými imisními limity. 
Snížení počtu obyvatel vystavených toxickým látkám ze životního 
prostředí. 
Detekce populačních skupin ohrožených sociálním vyloučením 
a senzitivních k vlivům životního prostředí. 
Snížení počtu obyvatel vystavených stresu a obtěžování, souvisejícím se 
životním prostředím. 
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11. Zpracování zprávy o hodnocení vlivů na zdraví 
 
O hodnocení vlivů na zdraví se zpracovává zpráva (report), která může být  součástí zprávy 
o hodnocení vlivů na životní prostředí ze společného hodnocení SEA/HIA. Je žádoucí, aby 
tato zpráva byla součástí hodnocené koncepce, politiky, strategie, části plánu nebo programu, 
nebo územního plánu se specifickým obsahem, tzn. aby hodnocení předcházelo legislativnímu 
přijetí koncepce a aby hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví bylo autoritám při 
schvalování k dispozici, což je v souladu se striktním požadavkem Direktivy . 
Podle naší platné legislativy zprávě předchází „oznámení“ podle požadavků zákona 
č. 100/2001 Sb. a zákona č. 93/2004 Sb., ve kterém se již o pravděpodobných vlivech na 
zdraví hovoří. Oznámení má náležitosti, které jsou popsány v novelizované příloze č. 7 
zákona č. 100/2001 Sb. (7). Předpokládá deskripci situace, včetně očekávaných vztahů 
determinantu a účinku v koncepcí dotčeném území. Oznámení je příslušným úřadem 
vyhodnoceno podle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona s ohledem na obsah 
koncepce a na charakteristiku vlivů na životní prostředí a zdraví. V rámci zjišťovacího řízení 
úřad na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně orgánů ochrany 
veřejného zdraví rozhodne, zda bude provedeno hodnocení vlivů na životní prostředí 
a zdraví a jaké cíle bude hodnocení mít. Náležitosti vyhodnocení vlivů jsou uvedeny v příloze 
9 zákona, kde v bodě 12 jsou uvedeny „vlivy koncepce na veřejné zdraví“, které nejsou blíže 
upřesněny, ale může být využita osnova zprávy o životním prostředí, přizpůsobená 
problémům veřejného zdraví.   
Na konci zprávy musí být srozumitelný netechnický závěr.  
Ve zprávě mají být porovnány jednotlivé navrhované varianty koncepcí včetně návrhu, 
které indikátory budou využity pro vyhodnocení předpokládaného a očekávaného vlivu 
projednávané a schvalované koncepce. Dále musí být navržen podle vybraných 
indikátorů, systém monitoringu, který bude realizován k objektivizaci sledovaného 
účinku navrhované koncepce. 
Ještě se zmíníme  o některých důležitých přístupech v HIA. 
V zásadě lze při zpracování HIA, včetně zprávy, hodnotit kvalitu vlivu navrhované 
koncepce: 
 

 
Negativní - např. strategie přinese chemické znečištění, které se projeví 
poškozujícím efektem, důsledek bude obtěžování, nemoc, úmrtí ...). 
Pozitivní - strategie přinese do území s nezaměstnaností pracovní místa, 
lékařskou péči, služby, možnost rozvoje osobnosti, …). 
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Přístupy vycházejí ze stanoviska hodnotitele, a tak dochází už od samého začátku k zavlečení 
možného informačního bias do procesu hodnocení. K zamezení extrémních řešení se nabízí 
možnost využití postupu, doporučovaného v „evidence based public health“, který jsme již 
popsali. (Postupů, které se získávají na základě důkazů z epidemiologie a toxikologie znalosti 
o vztazích dávky a účinku). Důležitou součástí zprávy je hodnocení vlivu na citlivé skupiny 
populace.  
Územní plány a vliv na zdraví podléhají strategickému hodnocení včetně jejich změn. Zde je 
možné k hodnocení vlivů na veřejné zdraví využít metodu hodnocení zdravotního rizika. 
V tabulce jsou uvedeny možné postupy zpracování a hodnocení HIA: 
 
Krok Obecný postup Ex ante Ex post 

1. Popis populace pokryté záměrem, 

cílová populace koncepce. 

Zadání populace, která bude 

reagovat na faktory ž.p. a které se 

dotknou cíle (koncepce bude 

zpracovaná a hodnocená pro,….).

Vyhledání populace pokryté 

koncepcí (popsal autor koncepce 

populaci i s citlivými skupinami? 

Kterými? …). 

2. Analýza existujících politik, 

týkajících se zdraví, vyhledání 

relevantních částí.  

Vyhledání determinant, popisu, 

opatření, indikátorů, vytvoření 

hodnotícího schématu. 

Vyhledání determinant, jsou-li 

dostupné v koncepci, vyhledání 

opatření, která mohou zlepšit 

zdraví, jsou-li, určení indikátorů, 

vytvoření hodnotícího schématu. 

3. Využití zdravotních politik (HFA, 

NEHAP, …), event. koncepcí, 

které již cíle prevence a podpory 

zdraví řešily. 

Vyhledání cílů odpovídajících 

hodnoceným záměrům, 

doplnění cílů. 

Vyhledání cílů odpovídajících 

hodnoceným záměrům, 

doplnění cílů. 

4. Analýza předložené politiky – 

determinanty. 

Doplnění pracovního schématu 

o hodnocení zdraví. 

Vyhledání determinant. 

5. Stanovení cílů hodnocené 

koncepce. 

Stanovení cílů pro zdraví, 

aplikace platných cílů. 

Vyhledání cílů pro zdraví. 

6. Popis vlivů na zdraví. Popis vlivů na zdraví. Popis vlivů na zdraví. 

7. Popis vlivů opatření  

a kvantifikace, je-li možná. 

Ověření indikátorů pro monitoring 

nebo schéma pro následné 

hodnocení. 

Popis vlivů opatření  

a kvantifikace, je-li možná. 

Popis vlivů opatření  

a kvantifikace, je-li možná. 

8. Indikátory pro monitoring  

a stanovení monitorovacího 

schématu. Stanovení parametrů 

hodnocení aktivit. 

Stanovení indikátorů pro 

monitoring nebo schématu pro 

následné hodnocení 

Vyhledání indikátorů pro 

monitoring nebo schématu pro 

následné hodnocení. 

Případné doplnění.. 

9. Netechnické shrnutí Netechnické shrnutí. Netechnické shrnutí. 
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Metoda logických rámců (79) se používá pro zpracování koncepcí, programů a jejích částí je 
možno použít i pro jejich hodnocení. Zhruba pro naše účely pro zpracování SEA/HIA se hodí 
na samém počátku zpracovat mapu cílů, účelu a výsledků a graficky zvýraznit vazby 
a postavení ochrany a rozvoje zdraví, životního prostředí a hlavních cílů politik 
prostřednictvím „mapy“. Při tom je potřebné určit, v jakých tabelárních podobách budou 
vazby vyjádřeny. Tabulka pro postup následuje.  
 
Název hodnocené strategie:…………………………. 
 

 
Hierarchie cílů Indikátory Zdroje/prostředky 

ověření 
Rizika/předpoklady 

Obecný cíl     

Účel     

Výstupy     

Aktivity     

 
Ke všem druhům plánů a programů (strategií, územních plánů, politik) se váže i modelování. 
Matematické algebraické modelování pro rozhodování je dalším možným nástrojem, který lze 
použít při hodnocení vlivů na zdraví. S výhodou může použít postupy EBPH, celý systém 
hodnocení vlivů může zapadat do širších např. ekonomických evaluací. Významnou výhodou 
je PC zpracování. Postup je dobře využíván pro potřeby Evropské komise např. v Institutu pro 
integrované hodnocení životního prostředí v Laxenburgu u Vídně.  
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12. Indikátory a monitoring  
Indikátor je ukazatel, který charakterizuje určitý stav (např. stav a vývoj zdraví). Jeho 
účelem je ukázat, jak hodnocená koncepce, systém, plán, program, politika nebo strategie 
funguje a působí na zdraví populace.   
 
Oblast indikátorů je široká kategorie, kterou indikátory pokrývají. Organizačně jsou 
indikátory veřejného zdraví a životního prostředí pokryty institucemi veřejného zdraví 
a životního prostředí a zde je i jejich původ, mohou být dostupné i v databázích jiných 
resortů, jsou dostupné na webu WHO, Eurostatu, EEA, aj. Zpravidla indikátor vypovídá 
o jedné oblasti, i když může být relevantní pro více oblastí včetně aktivit řídících. 
 
Kategorizace indikátoru bývá podle toho, jak se uvnitř oblasti veřejného zdraví chová, co 
představuje a co nabídne k hodnocení (80): 
- indikátor rizika: popisuje podmínky nebo aktivity, které představují možnost expozice 

znečišťující látkou; 
- indikátor expozice: biologický marker ve tkáni nebo tekutině, představující přítomnost 

látky nebo kombinace látek, které mohou člověka poškodit; 
- indikátor zdravotního efektu: představuje onemocnění nebo jeho podmínky, přinášející 

poškození z expozice známým nebo podezřelým environmentálním rizikům; 
- indikátor intervence: slouží programu, politice aj., které minimalizují nebo předcházejí 

environmentálním rizikům, expozici nebo zdravotnímu efektu. 
 
Podle stavu vývoje indikátoru, jeho použití a pole působnosti jsou využívány tzv. 
- „core“ (hlavní) indikátory; 
- „podmínečné“ indikátory; 
- „vyvíjející se“ indikátory. 
  

 

Společnou charakteristikou účinných indikátorů je: 
- relevance – vypovídají o systému, který potřebujeme znát; 
- jednoduchost pro pochopení – zejména pro lidi, kteří nejsou experty; 
- důvěryhodnost – můžeme věřit informaci, kterou indikátor zajišťuje; 
- dostupnost – informace je dostupná nebo mohou být informace opatřeny, 

dokud systém funguje, tj. dokud je koncepce. 
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Základním předpokladem indikátoru je vyjádření: 
- kvality, 
- kvantity, 
- konzistence.  
Každý indikátor nemůže vždy vypovídat o cílech, účelu, aktivitách každé politiky nebo 
strategie. Důležité je, aby vypovídal o čase a velikosti, nebo množství. 
Relevance indikátoru znamená to, že odpovídá účelu měření.  
Pochopitelnost indikátoru musí být pro různé skupiny vzdělání, různé stakeholders, autority 
a politiky. V rámci hodnocení má být indikátor definován. 
Důvěryhodnost indikátoru není totéž, co přesnost. Indikátor nemusí být nezbytně přesný, ale 
v každém případě musí vypovídat o procesu, který vyjadřuje. 

12.1. Princip zajištění indikátoru 

Prvním krokem je konzervativita volby a využití indikátorů již zpracovaných „příbuzných“ 
politik a strategií, jiných programů, databází a modelů, a to na úrovni evropské, světové, 
národní a další.  
Odvozený indikátor je potřebné vysvětlit, včetně způsobu jeho výpočtu.  
Zavedení nového indikátoru pro posuzovanou strategii zasluhuje detailní vysvětlení včetně 
výpočtu, protože musí být pochopitelný pro autority, stakeholders a politiky. Definice 
indikátoru má být provedena pomocí tabulky nebo textem. Nový indikátor musí být dostupný 
i v době ukončení politiky. 
Indikátor zdraví musí být koncepci, plánu, programu, strategii a politice relevantní, je na ní 
závislý a musí odpovídat cílům.  
Výstupy hodnocení závisí na tom, jak je pojem "zdraví" vnímán. Často hrozí redukce na počet 
úmrtí, ztracených let dožití, počet přijatých pacientů do nemocnice. Plnohodnotným cílem 
HIA by mělo být nejen snížení počtu zemřelých, ale i snížení počtu závažných onemocnění, 
nemocí, udávaných obyvateli (selfreported illness), nebo dokonce vnímání zdraví. Zde je 
potřebné, pro detailní zaměření HIA, nalézt na úrovni, kde se HIA zpracovává, dostupné 
indikátory. V tomto případě je plně implementována definice zdraví WHO a nejen „veřejné 
zdraví“. 
„Environmentální indikátor veřejného zdraví“ (Environmental Public Health Indicators,  
EPHI) zajišťuje informaci o zdravotním stavu populace ve vztahu k faktorům životního 
prostředí. Může být použit k hodnocení zdraví nebo faktoru asociovaného ke zdraví (např. 
„risk faktoru“, intervence) ve specifikované populaci prostřednictvím přímých nebo 
nepřímých měření (80). 
Nabídky indikátorů a jejich formální rámec jsou velmi široké. Evropská komise i Světová 
zdravotnická organizace nabízejí mnoho programů a modelů, vždy založených na 
mezinárodní spolupráci, zjišťujících indikátory a jejich dostupnost (81). Těmito indikátory 
měří stav životního prostředí a jeho efekt. WHO, díky spolupráci států, vyvinula rámec pro 
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dětské environmentální indikátory pro mnohočetnou expozici v modelu The Multiple 
Exposures Multiple Effects (MEME) (82). 
Environmentální indikátory zdraví mohou být konstruovány spojením agregovaných dat nebo 
identifikací environmentálních indikátorů s vazbou ke zdraví, nebo indikátory zdraví s vazbou 
k faktorům životního prostředí. Evropskou environmentální agenturou byl zpracován model 
"Driving-force-Pressure-State-Effects-Action" (DPSEA), což lze vyložit jako 
posloupnost: určitá aktivita (činnost) – tlak (zdroj vlivu, rizika) – stav prostředí – 
expozice – účinek – opatření, které ve výsledku má vést k ovlivnění činnosti s cílem omezit 
riziko, zvýšit pozitivní účinek navrhované aktivity (83). 
"Core" (hlavní) indikátory řídících sil, tlaku, expozice, účinku a akce (DPSEA) jsou na 
uvedené webové stránce WHO, OECD, Evropské komise a dalších, příklad vztahů 
determinanty, indikátoru a jeho použití je v následující tabulce (81). 
 

Determinanta Indikátor Co ukazuje 

Znečištění ovzduší Požadavky cestujících na druhy dopravy Řídící síly 

 Spotřeba paliva pro silniční dopravu Řídící síly 

 Emise znečištění ovzduší Tlak 

 Expozice venkovnímu znečištění ovzduší ve městě Expozice 

 Ztracená léta dožití (na rok) Účinek 

Hluk Populace obtěžovaná hlukem Účinek  

 Aplikace omezení hluku, regulace hluku 
a zlepšující opatření Akce 

Úrazy v dopravě Úmrtnost při nehodách Účinek  

 Poranění při nehodách Účinek 

Pitná voda a čištění 
odpadních vod Čistírny odpadních vod Tlak 

 Překročení mikrobiologických ukazatelů Stav 

 Mikrobiální kvalita koupacích vod Stav 

 Přístup k rozvodu upravené pitné vody Expozice 

 Počet onemocnění přenosných vodou Účinek 

 
V programu EHIS (Environment and Health Information System) byla vybrána sada 
indikátorů, ověřena jejich kompatibilita s environmentálními problémy, byla vytvořena 
doporučení pro jejich získávání, vztahy k hodnocení a reportingu a jejich využitelnost. Tyto 
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indikátory jsou kompatibilní s indikátory DPSEA (83). 
ECOEHIS je dalším participačním programem WHO, vyvíjejícím indikátory pro země 
Evropské unie. Budou sloužit pro účely monitoringu zdraví. Projekt byl vyvinut v souvislosti 
s projektem WHO/Evropa vytvoření sítě EHIS, Evropského informačního systému zdraví 
a životního prostředí pro monitorování veřejného zdraví a národních politik, pro potřeby 
mezinárodních srovnání a pro usnadnění efektivity rozhodování o politikách v členských 
státech (84, 85, 86). 
Kromě běžně užívaných indikátorů zdraví (např. prevalence, incidence nemocí) existují 
i vyjádření relativní míry, které umožňují vyjádřit vlivy na zdraví: 
- QALY - Quality Adjusted Life Year  

představuje rok života o standardní (plné) kvalitě. Je to rok života adjustovaný pro svou 
kvalitu nebo hodnotu. Kvalita roku života prožitého v nemoci by měla být diskontovaná. 
Např. rok života prožitý na lůžku má hodnotu rovnou 0,5 QALY. Quality-Adjusted Life-
Year (QALY) zohledňuje jak kvantitu, tak kvalitu života generovaného intervencemi. Je 
to aritmetický produkt  střední délky života a měření kvality zbývajících let dožití (87). 

- DALY - Disability Adjusted Life Years pro nemoc  
je podle WHO suma ztracených let dožití způsobená předčasnou úmrtností (YLL) 
v populaci a ztracená léta pocházející z jiného, než plného zdraví (disability) (YLD) pro 
výskyt případů za zdravotních podmínek. DALY je měření rozdílu zdraví, které rozšiřuje 
koncept pravděpodobných ztracených let dožití způsobených předčasnou smrtí. (PYLL). 
Jeden DALY reprezentuje ztrátu jednoho roku z ekvivalentu plného zdraví (88). 
- YLL - Years of Life Lost - ztracené roky života; 
- PYLL - Potential Years of Life Lost - možné roky ztraceného života; 
- HALYs - Health-Adjusted Life Years - vyjadřuje kvalitu života jedince (roky se 

zhoršeným zdravím) (88). 
Jedním z přístupů hodnocení, který se nabízí v návaznosti na uvedené indikátory, je 
monetární hodnocení zdravotních vlivů. Cost/benefit analýza - stanovení přínosu ve 
finančním vyjádření pro srovnání výsledků,  které samy o sobě nejsou srovnatelné. Pro tato 
hodnocení je nezbytné provádět cílená šetření nebo akceptovat podklady z jiných zemí. 
WTP - Willingness-to-Pay - podle definice Organizace spojených národů znamená ochotu 
zaplatit za něco dobrého nebo službu. Je jedním ze způsobů získávání podkladů pro 
cost/benefit analýzu a představuje způsob ekonomického hodnocení zdravotních dopadů na 
nemocnost a úmrtnost.  
Využívání indikátorů a informační systémy se mohou vztahovat k jedné determinantě, 
např. kvalitě ovzduší (89). 
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12.2. Monitoring 

Na výběr indikátorů navazuje návrh monitoringu. Monitoring je povinnou součástí 
každého zpracovaného hodnocení vlivů koncepce, politiky, strategie, plánu nebo programu 
jak na životní prostředí, tak na zdraví. 
Jaký monitoring lze očekávat: 
- využití stávajícího monitoringu, je-li specifický danému plánu nebo programu; 
- kvalitativní a kvantitativní (čas, území, množství) hodnocení, existují-li již zavedené 

metody; 
- monitoring nepředvídatelného efektu; 
- nepřímé monitorování; 
- monitoring přeshraničních vlivů. 
K monitorování efektu lze také použít opakované schéma hodnocení, nejlépe tabelární, 
používané v časových intervalech.  
 

 

 

Závěr: 
Není jeden přesný použitelný návod pro HIA hodnocení. Podobně i 
koncepce se mohou významně lišit, tak jak se liší politici, zpracovatelé 
a zadavatelé politik v průběhu času. Při hodnocení vlivů na zdraví je 
potřebné držet krok se strategickým hodnocením vlivů na životní 
prostředí, hodnocení zpracovávat otevřeně a v kontaktu s veřejností, 
reprezentující i citlivé skupiny populace, a s autoritami. Pro 
„oznámení“ a zpracování zprávy jsou využitelné náležitosti a kritéria 
uvedená v novelizovaných přílohách zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. 
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13. Slovníček definic 
- „Blesková HIA“ (desk top HIA, quick HIA, rapid HIA) – rychlý způsob zpracování 

HIA bez numerického vyjádření, který lze využít např. v časové tísni. Může se použít 
např. v situaci, kdy hodnocená politika či program nemá sice číselné parametry, ale přesto 
lze očekávat významný vliv na životní prostředí. Hodnocení je možno vyjádřit určením 
vlivů, popisem efektu na cílové skupiny obyvatel dotčených politikou a výsledek vyjádřit 
v tabulce. 

- Citlivé skupiny populace – skupiny, které na základě fyziologických, 
patofyziologických, behaviorálních, sociálních, profesních a dalších předpokladů budou 
na vlivy životního prostředí reagovat více nepříznivým způsobem než běžná populace. 

- Cost/benefit analýza (rozbor nákladů a užitků) – analýza mezi vynaloženými náklady 
a dosaženým přínosem, která vyjadřuje přínos ve finančních termínech a zohledňuje 
všechny dosažené zdravotnické výsledky. 

- DALY (Disability Adjusted Life Years) – čili jeden ze základních ukazatelů metodologie 
Burden of Disease (zátěž nemocí). Jedná se o souhrnný ukazatel, který spojuje a současně 
charakterizuje ztráty zdraví způsobené předčasným úmrtím a nemocemi. K propagaci 
užívání této metodologie byla založena organizace International Burden of Disease 
Network (blíže viz www.ibdn.net). Mezi její oblasti působení patří rozvoj a tvorba 
doporučení ohledně této metodologie, zprostředkování kontaktů a spolupráce mezi 
odborníky, tvůrci zdravotní politiky a sponzory. 

- Determinanty zdraví – faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace. Dělíme je na 
vnitřní (např. genetické) a vnější. Pro veřejné zdravotnictví jsou důležité především 
determinanty vnější, kam patří chování osob a jejich životní styl, sociálně ekonomické 
a kulturní vlivy, životní a pracovní podmínky a přístup ke zdravotním službám. 

- DPSEA (Driving-force-Pressure-State-Effects-Action) – proces zohledňující dvě úrovně 
hodnocení vlivů, vyšší úroveň představuje řídící síly (driving forces), které způsobují 
změny environmentálních faktorů a na které navazují efekty zdravotní. 

- Důkaz – soubor informací, které jsou k dispozici a které určují, zda návrh nebo 
předpoklad je skutečně pravdivý a validní. 

- EHIS (Environment and Health Information System) –  program evropského regionálního 
centra WHO, v rámci kterého se vyvíjí jednotný Evropský informační systém zdraví 
a životního prostředí pro monitorování veřejného zdraví a národních politik. 

- ECOEHIS (Development of Environment and Health Indicators for EU Countries) – 
program WHO, v rámci kterého se vyvíjejí indikátory zdraví a životního prostředí pro 
země Evropské unie (s přihlédnutím k existující legislativě EU). 

- EIA (Environmental Impact Assesment) – Environmentální zdraví – studium ovlivnění 
zdraví faktory životního prostředí; v pojetí WHO (Regional Office for Europe) zahrnuje 
oba efekty, jak přímé patologické vlivy chemických látek, radiace a některých 
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biologických agens, tak efekt (často nepřímý) na zdraví a pohodu v širokém fyzickém, 
psychologickém, sociálním a estetickém prostředí, které zahrnuje bydlení, městské 
prostředí, využití území a dopravu. 

- EPHI (Environmental Public Health Indicator) - Environmentální indikátor veřejného 
zdraví - ukazatel zdravotního stavu populace ve vztahu k faktorům životního prostředí. 

- HALYs (Health-Adjusted Life Years) - jeden z používaných zdravotních indikátorů, který 
vyjadřuje počet (ekvivalentních) let ztracených nemocí nebo zraněním; jde o sumu let 
ztraceného života v důsledku předčasného úmrtí a ekvivalentních let prožitých v nemoci 
nebo zhoršených tělesných funkcích. 

- Health proofing – termín, který je používán v některých zemích, např. v Irsku, pro HIA. 
Je to otevřené hodnocení zdravotního dopadu intervencí, primárně necílených na 
ovlivnění zdraví. 

- HIA (Health Impact Assessment, hodnocení vlivů na zdraví) – hodnocení vlivů 
nezdravotních politik, strategií a programů na zdraví definované populace. Je to 
kombinace způsobů, metod a nástrojů, prostřednictvím kterých je program nebo projekt 
hodnocen, a to jak pravděpodobným efektem na zdraví populace, tak distribucí uvnitř 
populace. Zohledňuje současné i budoucí zdraví a zajišťuje rovnost vlivů v dané populaci. 
Výstupem je „evidence based“ -  doporučení. V anglické oblasti je termín „HIA“ 
používán i v oblasti hodnocení vlivů projektu stavby nebo technologie na zdraví 
obyvatelstva. 

- Hodnocení „ex ante“ – hodnocení prováděné současně se zpracováním záměru, plánu, 
programu nebo politiky.  

- Hodnocení „ex post“ – hodnocení prováděné po zpracování plánu, programu nebo 
politiky. Závěry se promítají do usnesení příslušné autority. 

- Hodnocení zdravotních rizik – odhad posouzení míry závažnosti zátěže populace 
vystavené specifickým rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek nebo 
určitému způsobu života. Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní 
a kvantitativní odhad rizika. Výsledek hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro 
řízení zdravotních rizik, čímž se rozumí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní 
rizika. Jde o metodu, využívanou pro proces HIA. Zásadní přístup a schéma hodnocení 
rizika je možné použít jako systém pro hodnocení strategických materiálů. Absolutní 
indikované použití je při hodnocení územních plánů a jejich změn, kde lze využít 
relevantním způsobem vztah dávky a účinku působícího faktoru efektu. 

- Indikátor – popisný ukazatel tématu nebo jeho podmínky. Vhodný indikátor by měl být 
pochopitelný pro všechny účastníky procesu bez ohledu na stupeň vzdělání. V rámci 
hodnocení HIA by měly být definovány vhodné indikátory. Účelem indikátoru je ukázat, 
jak systém, plán, program, politika nebo strategie funguje, a stanovit, z jakého směru 
sledovat nebo jak se zaměřit na téma, které indikátor vyjadřuje. Podklady pro stanovení a 
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posléze pro použití indikátorů podává medicína, založená na důkazu. 
- Indikátor expozice – biologický marker ve tkáni nebo tekutině, představující přítomnost 

látky nebo sloučenin či metabolitů, které mohou člověka poškodit. 
- Indikátor zdravotního efektu – určité onemocnění nebo jeho podmínky, představující 

poškození z expozice známým nebo podezřelým rizikem životního prostředí. 
- Indikátor intervence – ukazatel popisující úspěšnost koncepce, programu nebo politiky, 

které mají minimalizovat nebo předcházet environmentálním rizikům, expozici nebo 
zdravotnímu dopadu. 

- Koncepce – strategie, politika, plán nebo program zpracované nebo zadané orgánem 
veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení 
předkládané (podle definice české legislativy). 

- Souběžné hodnocení vlivů na zdraví – situace, kdy jsou dopady projektu, programu či 
politiky monitorovány zároveň s jeho (její) implementací. 

- Medicína založená na důkazu (evidence based medicine, EBM) – integrace nejlepšího 
vědeckého důkazu s klinickou odborností a pacientovými hodnotami. Měla by být 
hlavním zdrojem informací a závěrů použitelných pro rozhodovací činnost, a to nejen nad 
lůžkem pacienta, ale i v oblastech, které se lidského zdraví (veřejného, 
environmentálního) dotýkají. 

- „Mini HIA“ – hodnocení prováděné skupinou odborníků s pomocí dostupných informací 
s ad hoc dostupným číselným vyjádřením.  

- Multiple Exposures Multiple Effects (MEME) – modelový rámec pro dětské 
environmentální indikátory při mnohočetné expozici. 

- Oblast indikátoru – kategorie, pro kterou indikátory pracují. Organizačně jsou indikátory 
veřejného zdraví a životního prostředí pokryty institucemi veřejného zdraví a životního 
prostředí. 

- Ohrožení veřejného zdraví – stav, při kterém je obyvatelstvo nebo jeho skupiny 
vystaveno nebezpečí, u něhož míra zátěže přírodních, životních a pracovních rizikových 
faktorů překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození 
zdraví. 

- Ochrana a podpora zdraví – soubor aktivit směrovaných k prodloužení délky života (let 
dožití) a zlepšení kvality života (život bez nemoci a obtěžování). 

- Ochrana a podpora veřejného zdraví – souhrn povinností a opatření k vytváření 
a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních 
a hromadně se vyskytujících onemocnění. 

- Ovlivnění životního prostředí včetně zdraví představuje každý vliv na životní prostředí 
včetně lidského zdraví, flóry, fauny, biodiverzity, půdy, klimatu, ovzduší, vody, krajiny, 
přírodních útvarů, materiálu, kulturního dědictví a interakce mezi  těmito faktory. Může 
být pozitivní i negativní. 
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- „Oznámení“ koncepce – povinnost podle § 11 zákona č.100/2001 Sb., v jeho pozdějších 
právních úpravách., kterou provádí zadavatel a předkladatel koncepce tím, že ji v listinné 
a elektronické podobě předloží příslušnému úřadu.  

- Politika – činnost, jejímž prostřednictvím lidé tvoří, chrání a mění pravidla, kterými se 
řídí ve svém životě. 

- Prospektivní hodnocení – hodnocení politiky ve stadiu, kdy ještě není implementována; 
zkouší tím předejít důsledkům. 

- Přeshraniční vlivy na zdraví – pravděpodobné dopady na zdraví  způsobené přenosem 
faktoru přes hranice z jedné země do druhé. Vlivy musí být projednány před schválením 
plánu nebo programu za účasti veřejnosti ze sousední země. Pro veřejnost sousedního 
státu musí být, stejně jako v České republice, hodnocení veřejně dostupná.  

- Předběžná opatrnost – přístup zajišťující minimalizaci známého rizika a odvrácení rizika 
působení faktoru, jehož efekt není zcela znám. 

- PYLL (Potential Years of Life Lost) – možné roky ztraceného života. 
- QALY (Quality Adjusted Life Year) – představuje rok života o standardní (plné) kvalitě. 

Je to rok života adjustovaný pro svou kvalitu nebo hodnotu. 
- Retrospektivní hodnocení – hodnocení vlivu na zdraví zaměřené na důsledky hodnocené 

politiky, programu nebo projektu již implementovaného nebo na případné neplánované 
eventuality. 

- Relevance indikátoru – indikátor, který odpovídá účelu hodnocení.  
- Scoping (terms of reference) – jedna z úvodních částí procesu zjišťovacího řízení, kdy 

jsou stanoveny rozsah, způsob a cíle pro ochranu životního prostředí, včetně cílů ochrany 
zdraví. Důležité je stanovisko orgánu veřejného zdraví jako dotčeného orgánu v procesu 
SEA. Cíle jsou relevantní pro předloženou dokumentaci a vycházejí ze znalosti 
determinant a ukazatelů veřejného zdraví. Z hlediska ochrany zdraví jde o určení cílů 
hodnocení, včetně přijatelné míry rizika, přijatelné denní dávky, nebo její části, poměru 
referenční dávky nebo koncentrace a expoziční dávky, času, velikosti ovlivněné populace 
a stanovení doby, jak dlouho může trvat překračování dávek a limitů a v jaké míře.  

- Screening – primární filtr před započetím zpracování zprávy. Po vyjádření dotčených 
orgánů je zahájen proces hodnocení.  

- SIA (Social Impact Assessment, hodnocení sociálních dopadů) – hodnocení sociálních 
dopadů hodnocené politiky. Sociálním dopadem je míněn vliv jakékoli veřejné nebo 
privátní akce měnící způsoby, kterými lidé žijí, pracují a tráví volný čas. Sociální dopad 
mění vztahy jednoho k druhému, přístup k naplnění potřeb a obecně účast ve společnosti.  

- Stakeholder – osoba či skupina obyvatel, která má finanční nebo jiný zájem na 
hodnocené politice. 

- Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA, Strategic Environmental 
Assessment) – hodnocení pravděpodobných vlivů na životní prostředí, včetně zdraví, 
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obsažené ve zprávě o životním prostředí, zajištění účasti veřejnosti a konzultací. 
- Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví – hodnocení zaměřené na 

minimalizaci negativního efektu hodnocené koncepce, popř. na prospěch pro zdraví 
dotčené populace nebo její skupiny (koncepce může přinést např. dostupnost péče, služeb, 
aktivity k upevnění zdraví, …). 

- Strategické hodnocení vlivů na zdraví – odhad zdravotních vlivů nezdravotnických 
intervencí, dokládající efekt na zdraví u koncepcí, politik, plánů či strategií 
implementovaných mimo zdravotnický sektor a zahrnující kvantifikaci očekávané 
zdravotní zátěže pocházející z expozice životnímu prostředí u dotčené populace. 

- Stanovisko – dokument k návrhu koncepce na základě posouzení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví, které vydává úřad podle § 10 g., zákona č. 100/2001 Sb., v jeho 
pozdějších právních úpravách.  

- Sledování a rozbor vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví – jedna z povinností 
předkladatele podle zákona, pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané 
závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Předkladatel je povinen 
učinit opatření ke zmírnění vlivů, informovat úřad a rozhodnout o změně koncepce. 

- Udržitelné zdraví – stav, kdy lidé a komunity mohou mít pod kontrolou své životy a jsou 
schopni je prožít naplno. 

- Vliv na životní prostředí – jakýkoli efekt navrhované aktivity na životní prostředí včetně 
lidského zdraví a bezpečnosti, na flóru, faunu, půdu, ovzduší, vodu, klima, krajinu 
a historické památky a další fyzické struktury nebo interakce mezi  faktory prostředí. 
Zahrnuje rovněž vlivy na kulturní dědictví a kulturní památky nebo socioekonomické 
podmínky přecházející do změn těchto faktorů (Aarhusská konvence). 

- Veřejné zdraví – zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin, nejčastěji vyjádřený 
demografickými ukazateli nebo ukazateli zdravotnické statistiky. 

- Veřejné zdraví založené na důkazu (EBPH, Evidence Based Public Health) – vznik, 
vývoj, implementace a hodnocení efektivního programu nebo zdravotní politiky v oblasti 
veřejného zdraví, prostřednictvím aplikace principů vědeckého zdůvodnění, včetně 
systematického využívání všech dostupných údajů a informačních systémů a programů 
modelového plánování. 

- Veřejnost – jedna nebo více fyzických nebo právnických osob podle národního práva 
nebo praxe, jejich sdružení, organizace nebo skupiny. Účastní se stanovení cílů pro 
hodnocení politik, sleduje průběh zpracování hodnocení na veřejně dostupném místě 
a výsledek je s ní projednán před schválením či přijetím politiky. 

- WTP (Willingness-To-Pay) – způsob ekonomického hodnocení zdravotních dopadů na 
nemocnost a úmrtnost. 

- YLL (Years of Life Lost) – ztracené roky života.  
- Zajištění účasti veřejnosti – jedna z povinností zadavatele koncepce, daná ESPOO 
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Konvencí, kterou Česká republika ratifikovala. 
- Zdraví člověka – WHO definice – stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a ne 

pouhá absence nemocí člověka.  
- Zjišťovací řízení – přezkoumání plánu nebo programu, zda má nebo může mít významný 

vliv na životní prostředí a zdraví podle požadavků zákona č. 93/2004 Sb. V tomto procesu 
je určeno, zda zpráva o hodnocení vlivu bude či nebude zpracována.  

- Zpracovatel hodnocení vlivů návrhů – autorizovaná osoba podle zákona č. 258/2000 Sb. 
a vyhlášky č. 353/2004 Sb.  
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14. Přílohy 

14.1. Zdravotní stav populace v České republice 

Česká republika patří podle měřítek OECD a podle hodnocení WHO mezi vyspělé země. 
Střední délka života při narození u mužů se v letech 1990–2003 zvýšila o 4,4 roku na 72,0 let, 
u žen o 3,1 roku na 78,5 roku. Rozhodující vliv mělo snížení úmrtnosti na nemoci oběhové 
soustavy. Podle prognózy Českého statistického úřadu by měla střední délka života v roce 
2050 dosáhnout u mužů 78,9 roku a u žen 84,5 roku.  
Délka života prožitého ve zdraví byla zjišťována na základě subjektivního hodnocení 
v populačním šetření zdravotního stavu. Střední délka života prožitá ve zdraví je podle 
výpočtu k roku 2002 pro 15leté muže 52,9 roku a 15leté ženy 56,4 roku. Od roku 1993 se 
doba prožitá ve zdraví zvýšila u mužů o 8,2 roku, u žen o 9,7 roku. Délka života prožitého ve 
zdraví se zjišťovala na základě vyjádření lidí v populačním šetření k subjektivnímu hodnocení 
jejich zdravotního stavu.  
Kojenecká úmrtnost dosahuje v České republice 3,9 % a je jednou z nejnižších na světě. Zato 
úmrtnost mužů starších 60 let je ve srovnání se státy EU vysoká. Kardiovaskulární choroby 
patří k nejčastějšímu ohrožení života ve vyšším věku a jsou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. 
Jedním z významných faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění je hypertenze, pro 
kterou je dispenzarizováno 1,5 mil. osob. Osob léčených pro ICHS je 850 tis., pro cévní 
onemocnění mozku 282 tis., pro infarkt myokardu 89 tis. Zhoubné novotvary jsou druhou 
nejčastější příčinou úmrtí, a třetí nejčastější příčinou hospitalizace. Míra incidence v ČR 
neustále roste, přestože míra úmrtnosti na novotvary stagnuje. V roce 2002 byly ZN příčinou 
úmrtí ve více než 29 % všech úmrtí mužů a v necelých 24 % žen.  
Za dané situace je pozitivním jevem, že při vzrůstajícím výskytu výrazněji neroste úmrtnost. 
Za pracovní neschopnost nejvíce odpovídají onemocnění pohybové soustavy. V roce 2003 
bylo hlášeno u mužů 347 tisíc onemocnění spojených s pracovní neschopností, u žen 273 
tisíc. Nemoci pohybové soustavy mají za následek nejvyšší průměrný denní stav práce 
neschopných a v tom spočívá především jejich společenská a individuálně lidská závažnost. 
Stoupá počet prvních ošetření na psychiatrická onemocnění, možná vlivem životních tlaků, 
možná odtabuizováním duševních chorob. Narůstá počet diabetiků, v roce 2003 to bylo 6,7 % 
populace.  
Pozitivním zjištěním je nemocnost na infekční choroby. Porovnání úmrtnosti na infekční 
choroby vyznívá pro Českou republiku příznivě, neboť úmrtnost v zemích EU je více než 
dvojnásobná. Ročně je ošetřen jeden milión dětí pro úrazy způsobené většinou při hře bez 
dozoru. Cíleným vyšetřením bylo zjištěno, že se procento úrazů a jejich charakter u dětí 
s věkem mění. Ve všech sledovaných věkových skupinách je významně víc úrazů u chlapců. 
V roce 2003 evidovali pediatři u dětí do 14 let v ČR 462 074 dispenzarizovaných 
onemocnění, což představuje 297,3 onemocnění na 1 000 dětí. Důvodem byly poruchy vidění 
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a slabozrakost, nemoci dýchací soustavy a onemocnění kůže, převážně alergického původu. 
V roce 2003 se každé 25. dítě narodilo s jednou či více vrozenými vadami. Většinou šlo 
o vady srdeční. Alergická onemocnění při sledování v letech 1996–2001 byla zjištěna u 25 % 
městské dětské populace. V roce 1996 trpělo alergií 17 % dětí.V roce 2003 tvořili senioři 14 
% populace, ale na některých onemocněních se podíleli téměř 50 %. Každý třetí senior byl 
léčen na ICHS, každý pátý na diabetes. U žen byla nalezena negativní vazba mezi dosaženým 
vzděláním a tělesnou váhou u městské populace, podobně vázán byl i kuřácký návyk.  
Uvedený výčet informací o stavu zdraví v České republice není úplný. Zde je podáván pouze 
pro ilustraci a zjištění, že v domácích podmínkách existuje mnoho zdravotnických údajů 
o konkrétní populaci, využitelných pro argumentaci, indikaci a vyjádření vztahů dopadů 
politik a strategií – životního prostředí – zdraví. Je také významnou motivací pro ty, kteří se 
přihlásili ke zpracování příručky. 
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14.2. Příklady dobré praxe (Slovinsko, Irsko, Anglie, Itálie) 

14.2.1. Hodnocení vlivů na zdraví zemědělské a potravní politiky: Poučení 
z Republiky Slovinsko 

Zdravotní význam zemědělské politiky na Slovinsku vzrostl v období epizoonózy - bovinní 
spongiformní encefalopatie ve Velké Británii. Retrospektivní informace upozorňovaly na 
špatné zemědělské praktiky a zpracování politik. Nebylo zohledňováno veřejné zdraví, což 
zároveň mohlo vést k nové smrtelné chorobě - bovinní spongiformní encefalopatii - přenosné 
na člověka jako nová varianta Creutzfeld–Jakobsovy nemoci. Přitom v Evropě byla 
přeceňována bezpečnost potravy jako hlavní zdravotní téma, a to bez ohledu na relativně 
vyšší význam zajištění potravy, nutrice a další faktory přinášející možnost onemocnění.  
Zemědělství je historicky považováno v každé zemi za komplexní zdroj obživy a obchodu. 
Ministerstvo zdravotnictví Slovinské republiky a WHO navrhly v roce 2001 provedení HIA 
pro zemědělskou, potravní a nutriční politiku země. Cílem bylo provést pilotní hodnocení pro 
vyvinutí metodiky HIA na základě zajištění důkazů s cílem použít výstupy i pro jiné země. 
Zemědělství z hlediska tvorby HDP není pro dvoumilionové Slovinsko příliš důležité (3,2 % 
HDP). Zemědělská politika nerespektovala ohledy na veřejné zdraví, nebyl nalezen žádný 
národní model využitelný pro HIA v zemědělství. Byly tedy použity různé přístupy. 
HIA proces měl šest stadií: 
Analýza politiky – rychlý hodnotící workshop se stakeholders – přehled vědeckých výstupů 
relevantních politice - analýza slovinských dat pro klíčové zdravotní indikátory - zpráva 
o zjištění - zpráva o nálezech pro vládu a hodnocení.  
Pracovní skupina projektu byla tvořena pracovníky WHO, mezinárodními vědeckými 
kapacitami, představiteli Slovinského zdravotního ústavu a ministerstva zdravotnictví. Jejich 
hlavní úloha spočívala ve stanovení kompetencí, cílů a metod posuzování. Zemědělská 
politika tehdy nebyla ještě kompatibilní se společnou politikou Evropské unie a teprve 
probíhaly negociace před přistoupením. 
Zahrnutí stakeholders: 
V počátečním stadiu byly se 66 stakeholders vybrány indikátory a jejich sběr pro 
zemědělskou politiku. Účastníci workshopu hodnotili kladně nebo záporně vlivy navržené 
politiky. 
Poté následovala série rychlých hodnotících schůzek, urychlených využitím 
semistrukturovaných hodnotících tabulek. Účastníci byli vyzváni k označení klíčového tématu 
politiky a determinace možných efektů použitím hlavních zdravotních determinantů zdraví. 
Byla vytyčena zdravotní témata a pravděpodobné efekty, ale také sporná a diskutabilní 
témata. Účastníci určili i cílovou skupinu populace dotčenou politikou. 
Identifikace hlavních zdravotních vlivů:  
Kvalitativní hodnocení vlivů, získané na úvodních workshopech, dalo obraz o možných 
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pozitivních i negativních vlivech. Dalším krokem bylo ověřit, zda vlivy mohly existovat již 
historicky a zda závažnost nálezů pomůže podepřít nebo odmítnout předpokládaný efekt 
politiky. Například jednou hypotézou bylo, že přijetí společné zemědělské politiky EU přinese 
vytváření velkých farem a zánik drobných rodinných farmiček spolu s růstem zemědělské 
nezaměstnanosti, která se pak odrazí v depresivitě  osob poznamenaných touto politikou. To 
se dalo očekávat v územích, kde se již úmrtí a  sebevraždy vázané k alkoholu vyskytovaly. 
V další fázi byl ověřován vztah sebevražd k nezaměstnanosti a zániku malých farem. Odtud 
pak následovalo doporučení cílit politické nástroje tak, aby k tomu nedošlo, např. aby byly 
malé farmy udrženy přechodem z pěstitelství obilí na zahradnictví, které je cenově 
efektivnější i v malém rozsahu. 
Mítink expertů pro hodnocení nálezů byl směrován k vazbám politických témat – zdravotních 
determinant a ke zdravotním výstupům. Dalším krokem bylo detailnější mapování 
zdravotních efektů. Nálezy byly komisionálně vyhodnoceny a posouzeny, zda budou 
použitelné pro šest hlavních politických témat workshopu za účasti stakeholders. Témata byla 
environmentálně přijatelná: 
Organické farmaření, mentální zdraví ve venkovských komunitách, socioekonomické faktory 
a sociální kapitál, bezpečnost potravin, profesionální expozice a témata potravní politiky 
včetně cen, dostupnosti, diet a výživy. 
Finálně byly v projektu sebrány zdravotní a sociální indikátory považované za zdravotní 
determinanty, využité k měření střednědobých zdravotních výstupů. Bylo využito znalostí 
z literatury ve slovinském kontextu. Zdravotní ústav v Ljubljani koordinoval sběr dat. Změny 
v politice po vstupu do EU učinily některé indikátory nepoužitelnými, nemohly kvantifikovat 
přesně zdravotní efekt, ale pouze ho předpovědět. Výsledky byly prezentovány na 
mezivládním výboru pro zdraví u příležitosti předložení Národního nutričního a potravního 
akčního plánu v květnu 2003 s doporučeními k pěstování pšenice, ovoce, zeleniny, rozvoji 
mléčného sektoru a zavedení zemědělských podpor. Retrospektivní hodnocení politiky je 
plánováno. 
Průběžné hodnocení a poučení z HIA procesu: 
Nejprve byl proces HIA po aproximaci zemědělské politiky EU realizován na národní úrovni. 
Ministerstvo zdravotnictví mělo dobré vztahy s ministerstvem zemědělství a ekonomického 
rozvoje. HIA proces tyto dobré vztahy zpětně upevnil.  
Výhodou bylo využití sektoru veřejného zdraví, dobře trénovaného a motivovaného, který 
HIA proces absolvoval spolu se svými běžnými odpovědnostmi a zátěží s transpozicí 
evropského práva. 
Velmi pomohl tréninkový kurz vedený WHO European Region, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, kterého se pracovníci sektoru veřejného zdraví a jejich 
spolupracovníci z ostatních ministerstev účastnili. Vzhledem k přistoupení k EU šlo o „střelbu 
na pohyblivý cíl“, protože podpory EU zemědělství se mění a tím i situace. Bylo využito 
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zkušeností z Holandska a Wallesu.  
Důležitým poznatkem bylo, že HIA hodnocení je dobré začít ne přímo na začátku tvorby 
politiky, kdy cíle ještě nejsou úplně jasné. K jejich vyjasnění dochází v průběhu procesu a zde 
už je možné provádět i hodnocení. U dokončené politiky je proces HIA nepříliš efektivní. 
Malé Slovinsko, velikostí odpovídající českému kraji, s malým zemědělstvím, by mohlo být 
modelem pro naše české regionální strategie. Pozitivním poučením, kromě použitelného 
postupu, flexibility a nasazení kolegů ze sektoru veřejného zdraví, mohou být dobré 
mezisektorové vztahy upevněné samotným procesem HIA.  

14.2.2. HIA – Úvodní dokument, Ústav veřejného zdraví, Irsko 

Posláním Ústavu veřejného zdraví Severního a jižního Irska je přispívat k vyrovnání 
zdravotních rozdílů a ovlivnění veřejných politik ke zlepšení zdraví. HIA je cestou 
k vytvoření partnerství v komunitním, dobrovolném, státním a privátním sektoru, k určení 
iniciativ pro rozvoj a implementaci ovlivňování zdravotních determinant. 
HIA, v irském slova smyslu, je obecné hodnocení zdravotních efektů intervencí (i koncepcí), 
které primárně zdraví neovlivňují. Oficielně by měla být zvážena tam, kde je nejistota efektu 
nebo existují signály, že předložená koncepce může představovat zdravotní riziko, nebo 
existuje-li příležitost k  prosazení požadavků na zlepšení zdraví. Představuje zakomponování 
„zdravotního povědomí“ do programů, politik a projektů. 
Rozvoj HIA v Irsku je řízen zákonem, který je založen na mezinárodních smlouvách 
zakládajících Evropskou unii, na Zdraví 21, kde je požadováno pro všechny sektory závazně 
zohlednit hodnocení vlivů na zdraví u politik. 
Za indikátor realizace požadavků evropských smluv je považován termín HIA nebo „health 
proofing“ v politikách ostrova. Ministerstvo zdravotnictví, sociálních služeb a bezpečnosti 
veřejného zdraví v Severním Irsku vytvořilo dokument „Investice pro zdraví“, navrhující 
systematické hodnocení zdravotních vlivů.  
Zatímco politika veřejného zdraví je všeobecně akceptovaný ideál, existuje pouze pár 
prakticky využitelných metod. 
Není žádný „zlatý standard“ nebo jednoduchá použitelná validovaná metoda.  
 

 

Je potřebné si uvědomit, že HIA je: 

• zpracovávána mnoha metodami;  

• interdisciplinární; 

• používá kvalitativní i kvantitativní přístupy ke sběru dat. 
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Ideálem je zpracovávat prospektivní HIA, které může být správně načasováno a je tedy 
i konstruktivní. Retrospektivní HIA je vnímáno jako užitečný způsob testování modelů 
a nástrojů, sběru dat a rozvoje poznání o zdravotním vlivu politik, programů a iniciativ. 
Retrospektivní studie jsou přínosné také tehdy, kdy je obtížné předpovědět a identifikovat 
neočekávaný vliv. Irští autoři popisují systém následných opakovaných kroků.  
 
Screening 

(předběžné 

hodnocení) 

- zda projekt pravděpodobně způsobí signifikantní zdravotní problémy; 

- jestli je HIA potřebná; 

- do jaké míry je potřebná. 

Scoping Vymezení hranic hodnocení v širokém návrhu pro HIA včetně způsobu řízení, 

možných rizik a benefitů, jejich původ, velikost, měřitelnost v rozdílných stadiích 

realizace iniciativy, otázky a témata, která musí být řešena při hodnotícím 

procesu. 

Posudek Odhad původu a velikosti rizika a benefitu, jak je přijat všemi stakeholders. 

Rozhodnutí Volba, jestli pokračovat a pokud ano, s jakou ochranou zdraví a/nebo postupné 

modifikace návrhu. 

Monitoring  

a hodnocení 

procesu 

Hodnocení potřeb vyžadovaných všemi stakeholders a monitorovací potřeby 

včetně pozorování efektu v dlouhé časové řadě. 

Implementace 

doporučení 

Fungující plně podle rozhodnutí. 

 
Autoři doporučují využít k hodnocení uvedené příručky pro hodnocení vlivů: 
- www.dh.gov.uk a summary guide and a comprehensive manual produced by London´s 

Health funded by the Department of Health; 
- www.ihia.org.uk a web site with a range information on HIA metodology, completed 

HIA´s, and training courses. The Merseyside Guidelines HIA process is illustrated on the 
following page; 

- www.hc-sc.gc.ca the current Canadian guide located on the Health Canada web site. 
 
Stakeholders:  
Tato skupina by měla být interdisciplinární, mezisektorová a všeobecná, mělo by jít o osoby 
důvěryhodné, autoritativní a vlivné. Řídícím principem uvnitř skupiny je ocenění a pochopení 
různosti členů takového partnerství. Prakticky to znamená respektování každého příspěvku při 
vědomí vzájemné závislosti všech zúčastněných. Na počátku je prospěšné zdůraznění hodnot 
uvedených v definici zdraví WHO. 
Skupina potřebuje být zásobena informacemi. Je nutné zajistit soupis podkladů včetně vstupů 
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a výstupů. Dále je třeba zabezpečit sběr dat, interpretaci a určení priorit zdrojů informací. 
Skupina je odpovědná za schůzky agentury nebo týmu, které vedou HIA. 
 
Opatření: 
Nástroje HIA musí odrážet komplexnost témat veřejného zdraví a zachycovat konstruktivní, 
destruktivní a synergické efekty. Je dobré, že existuje možnost efekt měřit. Merseyside´ 
Guidelines kategorizují vlivy takto: 

 

Vliv může být: 

• počitatelný, 

• odhadnutelný, 

• definovaný, ale ne měřitelný nebo spekulativní,  

• charakterizovaný kvalitativně. 

 

Metodologické výzvy: 
Mnozí komentátoři upozorňují na jejich existenci uvnitř HIA. Problematická může být již 
dohoda o definici zdraví a jeho determinant. Chybění znalostí příčin a vztahů mezi 
determinantami může přinášet obtíže v rozhodování, zda konat, či ne, zda začít, zda je 
poškozující nebo stupňovaný efekt. 
Ústav veřejného zdraví v Irsku se přimlouvá za přístup HIA, který syntetizuje hodnoty 
a principy ověřené dobrou praxí v řadě existujících HIA modelů. Doporučuje sociální model 
zdraví se zásadami WHO (rovnost, demokracie, evidence, udržitelnost). Důležité je 
partnerství a zahrnutí citlivých sociálních skupin, na které negativní vlivy nejvíce doléhají. 
Nezbytné je také veřejné slyšení a účast veřejnosti a samozřejmě i těch, kteří budou 
rozhodovat, sledovat vývoj, implementaci a monitoring. Vitální indikací je zainteresovanost 
stakeholders od samého začátku.  
V řadě zemí je HIA zpracováváno již několik let. Některá HIA respektují rámec rizika 
(obvykle fyzického zdraví) a dopady bývají vyjádřeny v nemocnosti (nemoc) a úmrtnosti 
(smrt) spíše než v salutogenezi (pozitivní zdraví). Tento přístup zaručí, že plán, program, 
politika nebo strategie nepoškodí zdraví, stejně však může být HIA použito k podpoře zdraví 
jako k ochraně. A tak by tedy v návrhu měly být i nástroje na zlepšení zdraví.  
Na názory některých stakeholders, že HIA prodlužuje a prodražuje proces zpracování návrhu, 
nabízí irská strana možnosti řešení použitím různých typů HIA z hlediska hloubky 
zpracování: 
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Přístupy ke zpracování HIA: 

• kompletní Health Impact Assessment (trvající měsíce, pokud se účastní osoby 

náležitě trénované); 

• rychlé ocenění zdraví – rapid HIA (provedené při konferenci stakeholders); 

• Health Impact Assessment Audit (kompletovaný individuálně politickým 

pracovníkem v délce několika hodin). 

 

Začlenění procesu HIA do vývoje politik je dlouhá cesta, a tak integrace HIA procesu musí 
být systematicky zakotvena do práce ministerstev a institucí, v jejichž odpovědnosti se 
nachází. WHO říká, že „HIA proces nemá být ani vědecký, ani úřední ale vhodný pro daný 
účel“. A mechanismus účasti jej dělá náležitým a významným pro občany a komunity. 
Irská doporučení zdůrazňují organizační a institucionální zajištění, protože HIA proces 
vyžaduje finanční podporu, šíření znalostí mezi stakeholders a neposledně i trénink 
odpovědných osob. 
 

Pro pilotování HIA a další postup je důležité znát: 

• stupeň vývoje politiky, programu nebo projektu, ve kterém je potřeba, aby bylo 

HIA zahájeno a kritéria pro rozhodování v průběhu hodnocení; 

• cenu zdrojů (peníze, osoby atd.) pro rozličné druhy HIA; 

• vývoj porovnávacích prahových hodnot indikátorů  

 

Pro různé typy politik by měly být využívány i odpovídající způsoby hodnocení HIA 
a nástroje by se měly stát validními a standardními. V některých anglických regionech bylo 
HIA rozvíjeno bez financí. Účast různých odborníků z odlišných sektorů nabízí k řešení 
i možnost financování z centrálních zdrojů.  
HIA proces činí občany odpovědnými za implementaci ochrany a podpory zdraví do politik. 
Ve Švédsku jsou za proces HIA odpovědní politici a přímo ho i vedou.  
 

Tvorba HIA sítě - Irové citují Annu Ritzatakis, vyzývající WHO k následujícímu: 

• rozvoji sítě autorit a expertů vzájemně si pomáhajících v pokračujícím procesu 

vzdělávání; 

• tvorbě obecného pochopení základních konceptů a shodě v chápání hlavních 

používaných pojmů; 

• znalosti postavit na přehledech a poznání z podobných hodnocení 
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a z existujících modelů a metod HIA; 

• definování možných principů a přístupů k implementaci HIA, vysvětlení 

klíčových témat; 

• hodnocení výsledků HIA v pilotních zemích a regionech a na základě toho 

revidování návrhů.  

 

Apendix irské metodiky rozpracovává strategii HIA pro Irsko následujícím způsobem: 
Budoucí rozvoj Health Impact Assessmentu – Závěrečné doporučení 
Oblast Aktivita 

Koordinace Fáze I: 

- Stanovit celoirskou skupinu pro rozvoj HIA a její integrace uvnitř 

zdravotních politik  

- Mapa zdravotně relevantních politik a rozvoj politických vývojových 

cyklů. 

- Identifikovat zdroje dostupných, pravidelně sbíraných zdravotně 

relevantních informací. 

- Počátek centrální „banky“ HIA. 

Fáze II: 

- Stanovit funkce HIA uvnitř Ministerstva zdraví a dětí, Ministerstva 

zdravotnictví, Sociálních služeb a veřejné bezpečnosti ke koordinaci 

HIA na národní nebo celoostrovní bázi, která by mohla (sama o sobě 

nebo prostřednictvím jiné organizace): 

- Identifikovat politiky, programy, projekty pro HIA; 

- Zajistit asistenci těm, kteří HIA vedou; 

- Vést přehled kvality a znalostí přicházejících z HIA; 

- Zajišťovat centrální „banku“ HIA na Irském ostrově ; 

- Koordinovat kapacitu zajišťování struktur HIA; 

- Zajistit financování HIA; 

- Zavést audit napříč ministerstvy, které jsou dotčeny vývojem 

zdravotních politik; 

- Koordinovat vědecký program pro rozvoj HIA v Irsku. 

Fáze III: 

- Ustanovit administrativní systém uvnitř ministerstev a agentur pro 

vytvoření politik, programů a projektů, využitelných pro HIA; 

- Sledovat rozvoj HIA procesu k zajištění HIA na statutárním základě 

a vytvořit zákonný mandát pro zakotvení HIA do národního a lokálního 

vládního systému vytváření politik. 
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Oblast Aktivita 

Vytváření struktur Fáze I:  

- Konzultace se stakeholders z veřejné, komunitní, dobrovolné 

a privátní sféry ohledně jejich kapacity pro HIA; 

- Rozvoj a hodnocení pilotních programů vytváření struktur.  

Fáze II: 

-  Hlavní proud tvorby programů pro HIA uvnitř komunity, trénink  

profesionálů a odborníků ve službách pro HIA.   

 Pilotování HIA 
 

      -   Vyvinout a rozjet program prospektivního a retrospektivního, rychlého a  

kompletního HIA, užívajícího mnohé nástroje. 

Rozvoj HIA 
Nástroje 
 
 

Fáze I:  

- Review mezinárodních nástrojů HIA; 

- Adaptace mezinárodních nástrojů nebo tvorba vlastních irských 

nástrojů; 

- Rozšiřování nástrojů. 

Fáze II: 

- Pokračovat ve výzkumu pro využití HIA nástrojů; 

- Účastnit se mezinárodní spolupráce pro rozvoj HIA nástrojů. 

Zajištění 
finančních zdrojů 

Fáze I: 

-       Cena HIA 

Fáze II: 

-       Odsouhlasení trvalého financování HIA. 

Rozvoj HIA sítě Fáze I: 

- Ustanovení ostrovní sítě HIA praktiků; 

- Ustanovení silné mezinárodní spolupráce; 

- Účast v mezinárodních debatách  o HIA. 

Fáze II: 

-      Ustanovení a rozvoj lokální, národní a mezinárodní sítě HIA praktiků. 

Zajištění kvality Fáze I: 

- Rozvoj kritérií zajištění kvality a doporučení založených na programu;  

- Pilotní HIA a mezinárodní zkušenosti. 

Fáze II: 

-     Rozvoj, monitoring, hodnocení a rozšiřování kritérií a znalostí. 
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Další užitečnou přílohou irského manuálu je citace z manuálu skotského, která předkládá 
praktické poznatky z provádění HIA:  
Prověř: 

Ne všechny politiky jsou předmětem HIA. Proces screeningu může být aplikován k výběru 

a stanovení priorit důležitých zdravotních vlivů. 

Vyjednávej: 
Rámec HIA a implementace doporučení má být odsouhlasena tím, kdo bude rozhodovat. 

Rozděl vlastnictví: 
HIA by mělo být přímo vlastněno těmi, kteří budou rozhodovat, zpracovateli, stakeholders, 

ovlivněnou komunitou a dalšími stakeholders. 

Definuj a analyzuj politiku: 
Je důležité pochopit hodnocenou politiku, včetně důvodů, cílů a dokladů o výsledcích podobných 

politik realizovaných jinde.  

Definuj a rozliš populaci: 
Populace, jejíž zdraví je předmětem hodnocení, by měla být definována, a její zdravotní stav, 

zdravotní problémy a možnosti by měly být popsány. Tento postup by měl zahrnout identifikaci 

a odlišení důležitých podskupin. 

Užij jednoznačný model zdraví: 
Cíle hodnocení vlivů by měly být určeny a původ předpokládané příčinné souvislosti by měl být 

jasný. To vyžaduje rámec zdravotních dopadů, zdravotních determinant a ovlivnění zdraví. 

Uvědom si základní hodnoty: 
HIA je stejně umění, jako věda. Hodnocení musí být provedeno na základě priorit 

pravděpodobných vlivů, odhadu rizik a přínosů a provedení doporučení. Výsledek posouzení je 

nevyhnutelně závislý na použitých hodnotách. Hodnotitelé by proto měli jednoznačně popsat 

kritéria hodnocení nebo politické pozice, ze kterých HIA vychází.  

Buď systematický: 
HIA by se mělo ubírat systematickou cestou a využívat vyčerpávající rámec k identifikaci 

odpovídajících dopadů a transparentní a důvěryhodný přístup. 

Mysli všestranně: 
Všechny náležité vlivy by měly být identifikovány a zohledněny, včetně nepřímých a dlouhodobých 

dopadů. 

Užij náležité důkazy: 
V HIA mohou být využity jak kvalitativní, tak kvantitativní metody, a jejich poměr bude kolísat podle 

konkrétních okolností. Metody a důkazy by měly odpovídat identifikovaným vlivům, důležitosti a 
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účelu politiky.  

Zahrň komunitu: 

Lidé v dotčené komunitě mají neopakovatelný náhled na to, jak návrh ovlivní jejich život a jejich 

chování ovlivňující zdraví. 

Zohledni místní faktory: 
HIA kombinuje důkazy odevšad se zvážením místních rozdílů, které mohou ovlivnit, jak a kdo bude 

v daném místě ovlivněn. 

Rozpoznej rozdíly: 
Komunita není homogenní. Rozdílné vlivy pocházejí z různých sektorů komunity a HIA by mělo 

toto ozřejmit. 

Prospektivně monitoruj vlivy : 
Při uskutečnění prospektivní HIA by měly být monitorovány výsledné dopady k určení jakýchkoli 

neočekávaných vlivů a zajištění informace pro další prospektivní HIA procesy nebo podobné 

politiky. 

Učiň praktická doporučení: 
Doporučení by měla vyhledat cesty, jak snížit negativní a zvýšit pozitivní vlivy, být prakticky 

realizovatelná a měla by přispět k nejefektivnějšímu využití omezených finančních prostředků. 

 

14.2.3. HIA návrhu dopravní strategie londýnského primátora  

Historie kongescí v Londýně sahá až k Oliveru Cromwellovi v sedmnáctém století. Velká 
londýnská radnice mj. odpovídá i za zdraví obyvatel. Od zpracovatelů dopravní strategie 
obdržela draft strategie již ve velmi časném stadiu zpracování. Počáteční návrh byl zaměřen 
na změnu způsobu dopravy z privátní na veřejnou. Posuzovateli bylo doporučeno zohlednit 
i aktivní způsob dopravy, jako je chůze a jízda na kole, protože jsou to cíle prospěšné pro 
zdraví a životní prostředí a jsou také levnější než ostatní strategická řešení. Regionální 
zdravotní služba zorganizovala „rychlé hodnocení HIA“ strategie londýnské radnice, jak 
odpovídalo politickému procesu. Draft strategie byl dostupný na síti pro účastníky HIA. 
Velmi omezený čas mezi návrhem zastupitelů a veřejnou konzultací dovolil pouze:  
- organizovat workshop za přítomnosti stakeholders a řečníků s distribucí sumáře rychlého 

hodnocení vlivů dopravy na zdraví, zpracovaného poradenskou firmou, přehledem 
kongesčních poplatků, brožurkou o HIA pro transport, zpracovanou fakultou veřejného 
zdraví pro tento účel; 

- organizovat další workshop; 
- zpracovat zprávu z výstupů pro komisi životního prostředí londýnského zastupitelstva; 
- poskytnout výsledná doporučení projektantům dopravy pro využití k přepsání draftu 

zprávy výstupů.  
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Výsledkem byl:  
- rozvoj jiných způsobů dopravy než automobily a redukce používání privátních 

automobilů; 
- provázání dopravy, územního plánu a ekonomického rozvoje spolu s rozvojem 

ekonomicky a sociálně udržitelných komunit; 
- propojení  návrhu s velkým efektem na zdraví s návrhem kongesčního poplatku, s 

emisemi a s návrhem nízkoemisních zón; 
- zvýšení bezpečnosti pro méně bezpečné způsoby dopravy (chůze, kola) oddělením 

a přemístěním v území; 
- zahrnutí samosprávy do rozvoje a zajištění plánů zlepšení dopravy; 
- vytvoření statistiky a cílů pro zlepšení dopravy ve vztahu ke zdraví. 
Podle zprávy londýnské zdravotní rady z jednání v únoru 2002 bylo mnoho doporučení HIA 
do strategie zahrnuto s velkým zdůrazněním aktivit s významným vlivem na zdraví. 
Významné změny zahrnovaly: 
- rozvoj udržitelných dopravních plánů pro pracoviště a školy; 
- priorizaci služeb a infrastruktury pro komunity, kde chyběly; 
- rozvoj chůze a cyklistiky; 
- dohodu zohledňující vlivy na zdraví v konečné strategii a jejím zajištění. 
Většina dokumentu byla zaměřena na zlepšení veřejných dopravních systémů a většina 
doporučení HIA zapracována do konečné strategie. Cílem byla větší dostupnost Londýna, 
omezení sociální exkluze pro méně mobilní obyvatele, lepší přístup k zaměstnání. Vysvětlení 
efektu dopravní politiky dopravním firmám, integrace investic do dopravy zároveň 
s ekonomickým růstem, rozvoj obchodních území a území pro odpočinek a lepší dopravní 
spojení pro rozvoj východního Londýna. Byly zjištěny specifické dopravní potřeby  
postižených občanů, starších občanů stejně jako potřeby cyklistů, nebo chodců. Zóny s malou 
rychlostí, bezpečné cesty do školy a domů, ze dveří do dveří se dostaly do konečné verze 
HIA.. Byly vyvinuty indikátory zdraví včetně indikátorů přístupu k regeneraci.  
V procesu byli zahrnuti stakeholders, jako dopravci, agentury, privátní sektor, dobrovolné 
organizace, včetně zranitelných skupin. Postupu byla věnována velká reklama. 
Příčinou úspěchu bylo mimo jiné získání politiků pro účast na workshopech, kde byly 
hodnoceny konstruktivní návrhy. 
Londýnská zdravotní rada navrhla indikátory, některé specifické a jiné vztažené 
k všeobecným determinantám zdraví. Prostřednictvím HIA bylo dosaženo významného 
přínosu pro zdraví a redukce nerovností.  
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14.2.4. Italská HIA studie – zdravotní dopady užití mopedů  

Italská studie z roku 1998 je příkladem jednoduchého, věcného hodnocení. Zabývá se 
hodnocením zdravotních dopadů enormního používání mopedů v Itálii. 
Zdravotní rizika: 
- dopravní nehody, 
- znečištění ovzduší, 
- hluk. 
Aktuální počet mopedů není znám - odhad 5 miliónů - daň platí 3,8 mil. uživatelů, počet 
ujetých km/osobu je 2-9násobkem jiných států EU. 
Dopravní nehody 
Užití přilby povinné pouze mladším 18 let, v r. 1997 se stalo 50 tisíc nehod mopedů – 701 
mrtvých, 52 tis. zraněných, každá 3. osoba, která zemřela nebo byla zraněna při těchto 
nehodách, byla ve věku 10–20 let. Počet nehod stoupá, ale úmrtnost podle počtu ujetých 
km/osobu je relativně stabilní. Index závažnosti v porovnání s auty je nižší. 
Znečištění ovzduší z dopravy 
Zákonné technické požadavky na emise pouze u nových mopedů od r. 1997, proto zdravotní 
dopady není možno určit. Odhad - mopedy se podílejí na znečištění z dopravy asi 40 % 
u benzenu a 9 % v CO. 
Plán Národní agentury - 2005–2010 - snížit emise užitím katalyzátorů a elektromotorů. 
Hluk 
Přesné údaje nejsou k dispozici. Jednotlivé mopedy mohou překročit až hodnotu 100 dB(A) – 
při zahřívání sytičů. Podle Direktivy EU hluk mopedů nesmí překročit 66 dB(A) při rychlosti 
<25km/h a 71 dB(A) při rychlosti nad 25 km/hod. 
Příklad politických opatření ke snížení zdravotních dopadů mopedů v Itálii 
- zavést systém monitorování počtu užívaných mopedů a počtu ujetých km/osobu; 
- rozšířit povinné užití přilby i na dospělé; 
- zlepšit chování řidičů – dnes od 14 let bez řidičského průkazu; 
- striktní užití poznávací značky; 
- silniční kontroly technického stavu; 
- zákaz užití mechanických sytičů; 
- podporovat studie emisí mopedů; 
- zavést opatření, která přimějí uživatele k nákupu mopedů s elektromotory; 
- zavést dopravní politiku znevýhodňující privátní vozidla ve prospěch veřejné dopravy, 

pěší chůze nebo cyklistiky. 
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