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o Nizozemí 

• Kombinace SEA/EIA 

• EA Komise 

 

o Rakousko 

• Mediace  

• Ombudsman 



Nizozemí 



EIA a SEA v Nizozemí 

o Pouze ‘Environmental Assessment’ se dvěma typy procedury 

• Zjednodušená: notifikace, scoping, EIA/SEA zpráva, veřejné 
projednání) 

• Plná (širší zapojení veřejnosti a EA Komise) 

 

o Výběr procedury závisí na předmětu posouzení 

• Plány, programy, a komplexní projekty: plná procedura 

• Menší projekty: zjednodušená procedura 

 

o Plná procedura – porovnání variant 



Možnost sloučení SEA a EIA  

Aktivita vyžadující posouzení na strategické i projektové úrovni: 

 

• Pokud je povolovací řízení pro daný projekt a nutná změna 
souvisejícího plánu prováděna souběžně 

+ 

• Změna plánu řeší výhradně tento projekt 

 

=>  Lze zpracovat pouze jednu zprávu o hodnocení vlivů na 
životní prostředí 



Možnost sloučení SEA a EIA  

o V případě, že jsou posouzení na strategické a projektové 
úrovni kombinována, musí být aplikována plná procedura 

 

o Běžně využíváno v praxi 

 

o Obvykle je na počátku konzultována Komise EA ohledně: 

• Procesních kroků  

• Úrovně podrobnosti potřebných analýz  

• Rozsahu konzultací  



Komise EA 

o Ustanovena v 1987  

 

o Dává doporučení k obsahu a rozsahu EA 

o Hodnotí, zda EA dokumentace poskytuje kvalitní podklad pro 
rozhodování  

o Neučastní se rozhodování o navrhovaném záměru 

 

o 23 odborných pracovníků  + 28 admin. pracovníků + seznam 
700 odborníků z NL a zahraničí  

o Pracovní skupina ke každému záměru 

 

 



Využívání EA Komise 

o Zjednodušená procedura EIA/SEA: 

• Možná účast ve scopingu a hodnocení EA Dokumentace 

 

o  Plná procedura EIA/SEA: 

• Možná účast ve scopingu 

• Povinná účast při hodnocení EA Dokumentace 

 

o V případě vyžádání možnost zapojení do: 

• předběžného výběru variant pro posouzení,  

• formálního předběžného hodnocení EA Dokumentace 

• monitoringu  

 



Rakousko 



EIA procedura 

o Screening (zjišťovací řízení) 

o Scoping (na podnět iniciátora projektu) 

o EIA zpráva  

o Konzultace a účast veřejnosti 

o EIA rozhodnutí  



Mediace  

o Způsob řešení sporů a konfliktů za pomoci třetí nezávislé 
osoby (mediátora), jehož cílem je dohoda 

 

o Právní rámec - dobrovolné mimosoudní řešení sporů - pokud 
se strany nedohodnou, lze se obrátit na soud či arbitráž 

 

o Striktní profesní pravidla, vyškolení a oficiálně registrovaní 
mediátoři (řada povinností – např. přísná mlčenlivost, apd.) 

 

 

 

 



Mediace v procesu EIA 

o Pokud jsou v průběhu veřejného projednávání odhaleny 
významné střety, příslušný úřad může EIA proceduru na 
žádost navrhovatele projektu přerušit a umožnit proces 
mediace.  

 

o Výsledky mediace mohou být předány příslušnému orgánu, 
který je může zvážit v mezích zákonných možností v 
povolovacím řízení a rozhodnutí.  

 

o Navrhovatel projektu může kdykoliv požádat  o pokračování 
povolovacího řízení. 



Příklady uplatnění mediace 

 

o Modernizace a výstavba železnice v údolí Gasteinu 

 

o Železniční tunel “Lainzer” ve Vídni  

 

o Zlepšení splavnosti Dunaje pomocí jezu a plavební komory v 
Hainburgu (Federální ministerstvo dopravy, inovací a 
technologiií  versus WWF Rakousko) 

 

o třetí runway na Vídeňském mezinárodním letišti 

 



Ombudsman 

o Každá ze spolkových zemí má Ombudsmana pro ŽP 

 

o Účastní se EIA - dohlíží nad kvalitou procesu a procedurami 
pro účast veřejnosti - screening, EIA zpráva 

  

o Může dávat podněty příslušným orgánům nebo správnímu 
soudu 

 

o Dává mimosoudní možnost přezkoumání EIA 

 



Děkujeme za pozornost 

 

Ing. Jiří Dusík 

jiri.dusik@integracons.com  

+420 603 214 487 

 

Mgr. Martin Smutný 

martin.smutny@integracons.com  

+420 724 110 779 
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