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POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA 
OVZDUŠÍ V SEA



SEA Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ

SSSS
Jedinečný nástroj k 
odhalení vlivů již v 
koncepční fázi

WWWW
Nebrání zhoršování
kvality ovzduší

OOOO

Zvýšení účinnosti 
strategií zaměřených na 
zlepšení kvality ovzduší

Snížení negativních vlivů
koncepcí na ovzduší

TTTT
Zůstane pouze formálním 
nástrojem, který je na 
obtíž (nevyužije 
příležitosti)
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1) Chybn1) Chybn1) Chybn1) Chybnáááá nebo mnebo mnebo mnebo máááálo citlivlo citlivlo citlivlo citliváááá analýza vlivanalýza vlivanalýza vlivanalýza vlivůůůů

�Finanční a časové požadavky na SEA => 

Neprovedení objektivních analýz a kvantifikace 
vlivů (odborný odhad často neodhalí problémy) 

�Nelze oddělit vliv posuzované koncepce od vlivu 
legislativy a jiných koncepcí

MOMOMOMOŽŽŽŽNNNNÉÉÉÉ PPPPŘŘŘŘÍÍÍÍČČČČINYINYINYINY



2) Nevhodn2) Nevhodn2) Nevhodn2) Nevhodněěěě navrnavrnavrnavržžžženenenenáááá doporudoporudoporudoporuččččeneneneníííí v SEAv SEAv SEAv SEA

�Nedostatečná odvaha hodnotitele komplikovat život 
pořizovateli koncepce = objednateli (zachování
možnosti budoucího výdělku).

�Prakticky neexistuje institut oponentury x posudkář
v EIA => potřebná a nezastupitelná role NGO.

MOMOMOMOŽŽŽŽNNNNÉÉÉÉ PPPPŘŘŘŘÍÍÍÍČČČČINYINYINYINY



3) Nedostate3) Nedostate3) Nedostate3) Nedostateččččnnnnéééé uplatnuplatnuplatnuplatněěěěnnnníííí doporudoporudoporudoporuččččeneneneníííí vzevzevzevzeššššlých               lých               lých               lých               
z procesu SEAz procesu SEAz procesu SEAz procesu SEA

�Chybí meziresortní vstřícnost zapracovat doporučení
(zejména v případě doporučení cílených na jiné
koncepce, než na posuzovanou).

�Obtížnost prosazení relevantních indikátorů (požadavky 
na výběr z univerzálních číselníků).

MOMOMOMOŽŽŽŽNNNNÉÉÉÉ PPPPŘŘŘŘÍÍÍÍČČČČINYINYINYINY



� Cena a termín musí odpovídat potřebným analýzám

� Součástí zadávacích podmínek by měly být 
minimální požadavky na metody hodnocení
(součinnost při přípravě ZD s MŽP)

�Objednatel SEA = jiný subjekt než pořizovatel 
koncepce a/nebo zavedení oponentury

�Doporučení ze SEA by měla být závazná a 
vyhodnocení jejich plnění veřejně přístupné (obdoba 
s přístupem v EIA)

NNNNÁÁÁÁVRHY PRO SMYSLUPLNOST SEAVRHY PRO SMYSLUPLNOST SEAVRHY PRO SMYSLUPLNOST SEAVRHY PRO SMYSLUPLNOST SEA


