Shrnutí konference EIA/SEA 2013
Ve dnech 14.-15. května 2013 se v Clarion Congress Hotelu Ostrava uskutečnila již
9. konference EIA/SEA 2013 s podtitulem „Dvacet let procesu EIA v České republice“.
Účast více než 80 odborníků na posuzování vlivů na životní prostředí (zejména zástupců
krajských a městských úřadů, ministerstev, autorizovaných osob a konzultačních firem)
přinesla řadu zajímavých prezentací a velmi otevřenou diskusi nejen o přednášených
tématech.
Konference byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje, pod záštitou náměstka
hejtmana Daniela Havlíka a městem Ostrava, pod záštitou náměstka primátora Dalibora
Madeje.
Konference byla rozdělena do 3 témat. Úvod byl věnován zhodnocení systému posuzování
vlivů a zkušenostem účastníků s procesy EIA a SEA. Následovaly prezentace týkajících se
hlavních rozvojových problémů a vlivů na kvalitu ŽP a možnosti EIA/SEA při jejich řešení.
Posledním tématem byl rozvoj ČR v období 2014-2020 a zkušenosti kolegů s procesy
EIA/SEA ze Slovenska.
Shrnutí průběhu konference a doporučení účastníků
Z prezentací v průběhu konference, diskusí v sále i kuloárech chceme zdůraznit následující
myšlenky a doporučení:
„používejme zdravý selský rozum a využívejme možností stávajících zákonů“.
Posuzování prioritně zaměřme na skutečné hrozby a problémy. Formální naplňování
předepsaných kapitol jen s účelem naplnění litery zákona je neefektivní a snižuje význam
procesů EIA a SEA;
„posuzujme jen to co má smysl“;
všichni na svých pozicích hledejme cesty jak procesy EIA i SEA zjednodušit a
odformalizovat“;
Některé prezentace také přinesly nové nápady, které budou dále diskutovány, popř. se je
organizátoři konference pokusí „uvést k životu“, jedná se např. o:
návrh na ocenění kvalitních EIA (inspirováno obdobnými akcemi v jiných oborech);
návrh na vytvoření informační databanky.
Závěrem
Konference byla zaměřena především na zhodnocení systému posuzování vlivu na ŽP
v průběhu dvaceti let, na výměnu zkušeností, kritiku ale i chválu procesu EIA/SEA.
Během dvaceti let prošla EIA řadou změn, vylepšení, ale ještě stále je zde co zlepšovat jak na
straně legislativy, úředníků, tak na straně zpracovatelů, popř. oznamovatelů.
Výše uvedené náměty budou dále diskutovány, a pokud se ukážou jako vylepšení EIA/SEA
procesů, budou prezentovány na další konferenci EIA/SEA 2015 včetně dosavadních
výsledků.
Jitka Kaslová

Způsob prezentace poskytnutí finanční podpory Moravskoslezského kraje:
Pozvánka konference – rozeslána na cca 600 email. adres;
Sborník konference (str. 50);
Webové stránky Regionálního centra EIA s.r.o. (www.rceia.cz);
Tisková zpráva ke konferenci;
Úvodní slovo organizátorů při slavnostním zahájení;
Vystoupení náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Havlíka
Poskytnutí propagačních předmětů všem účastníkům konference;
Umístění roll upů a bannerů v místě konání konference.
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Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se nashledanou na konferenci EIA/SEA 2015!!!

