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Asociace ekologických organizací Zelený kruh uspořádala 30. října 2008 v prostorách
Domu ochránců přírody v Praze tradiční setkání ekologických nevládních organizací (NNO). Na
setkání se sešly čtyři desítky účastníků z více než dvaceti různých ekologických organizací z
celé republiky. Odpolední části akce se účastnil také ministr životního prostředí RNDr. Martin
Bursík a další zástupci Ministerstva životního prostředí ČR. Setkání bylo věnováno diskusi vý-
znamných oblastech ochrany životního prostředí (klima, energetika, toxické látky a odpady,
doprava, lesy, Natura 2000). Jednotlivé příspěvky z tohoto setkání, které se vám v podobě to-
hoto sborníku právě dostávají do rukou, reflektují aktuální vývoj ve vybraných tematických ob-
lastech s důrazem na činnost nevládních organizací.

Jak ukazují následující příspěvky, role NNO v oblasti ochrany životního prostředí je zcela zá-
sadní. Bez aktivního přístupu ekologických nevládních organizací by se např. nepodařilo uchrá-
nit širší podobu Integrovaného registru znečišťování, jemuž hrozilo výrazné okleštění. Informace
o únicích nebezpečných látek do životního prostředí z blízkých provozoven tak nezůstanou ani
v budoucnu utajeny široké veřejnosti. NNO rovněž významným způsobem ovlivnily podobu Ná-
rodního lesnického programu II pro období do roku 2013, na jehož tvorbě se podílely spolu s
ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního prostředí, Lesy ČR,  AOPK ČR a jinými
profesními organizacemi. Výsledná podoba programu je pozitivně hodnocena lesnickou od-
bornou veřejností, nicméně, aby nezůstalo  pouze u tezí a prohlášení napsaných na papíře,
bude nezbytné pracovat na realizaci navržených opatření v praxi. Schválením NLP II proto ak-
tivity NNO v této oblasti zdaleka nekončí. NNO se budou nadále zapojovat do dalších jednání,
mj. i při prosazování změn do novely lesního zákona.

I přes řadu nesporných úspěchů, jichž bylo v letošním roce dosaženo, existuje samozřejmě
nadále i řada nevyřešených otázek a úkolů do budoucna. Vedle tradiční ochrany přírody se
ústředními tématy českých, ale i evropských NNO stávají v souvislosti se změnami klimatu také
politiky v sektorech energetiky, dopravy či zemědělství. I v příštím roce tak budou NNO usilo-
vat o to, aby byly učiněny zásadní kroky k účinné ochraně klimatu a snižování emisí skleníko-
vých plynů, byly zastaveny investice do výstavby v citlivých přírodních oblastech, aby se
společná zemědělská politika EU změnila v politiku udržitelného hospodaření v krajině a roz-
voje venkova, aby došlo k další eliminaci globálního znečištění toxickými látkami. Největší podíl
na změnách klimatu má sektor energetiky. Řešení je proto třeba hledat zejména zde. 

České republice nadále chybí např. velmi významný zákon o podpoře obnovitelného tepla,
po kterém NNO zabývající se energetikou již dlouho volají. Tento právní předpis by mohl při-
nést mj. snížení exhalací skleníkových plynů nebo snížení závislosti na dovozu zemního plynu
z Ruska. Dalším úkolem nevládních organizací v následujícím období bude podpora vzniku
skutečně funkčního Akčního plánu energetické efektivity České republiky, který by přinesl
např. významný posun ve zpřísňování limitů pro energetickou účinnost budov. Energetická
efektivita a úspory energie jsou přitom hlavním prostřekem ke snižování emisí skleníkových
plynů.

Ekologické organizace věnují svoji pozornost širokému spektru otázek a problémů spoje-
ných s ochranou životního prostředí. Mají s touto problematikou již letité zkušenosti a v řadě
kauz prokázaly vysokou profesionalitu. Jejich role při řešení problémů v oblasti životního pro-
středí je nezastupitelné. Ekologické NNO svým působením zvyšují veřejné povědomí o aktu-
álních problémech životního prostředí a otevírají prostor pro zapojení veřejnosti do jejich řešení.

Publikace byla připravena díky finanční podpoře Nadace Partnerství.
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I.

OCHRANA
KLIMATU 
Zpracoval: Jiří Jeřábek, 
Centrum pro dopravu a energetiku 

Rok 2007 a 2008 představuje období,
kdy se klimatická debata i politická rozhod-
nutí u nás i ve světě velmi znatelně posunuly
vpřed, na čemž mají nevládní organizace jistě
svůj podíl. Mezivládní panel pro změnu kli-
matu (IPCC) vydal koncem roku 2007 svou
čtvrtou hodnotící zprávu[1] a ještě více upřes-
nil a potvrdil dosavadní závěry o stavu a vývoji
klimatického systému Země. Zpráva pod-
trhuje nutnost okamžité reakce na změny kli-
matu formou účinného snižování emisí
přijímáním adaptačních opatření. Výstupy
zprávy IPCC  posloužily jako základ při for-
mulování a tvorbě národních a evropských
politik, ale vychází z nich i mezinárodní klima-
tická vyjednávání OSN. 

Tým odborníků Nicolase Sterna, bývalého
ekonoma Světové banky, přišel se studií[2],
která propočítává náklady spojené s bojem
proti změnám klimatu. Zpráva byla uveřejněna
v únoru 2007 a vyvolala značnou pozornost
médií i světových politiků. Studie došla k zá-
věru, že včasné snižování emisí je ekono-
micky mnohem výhodnější než následná
adaptace na přicházející změny. 

Na podzim 2008 zveřejnila organizace
World Wildlife Fund souhrn nejnovějších po-
znatků o změně klimatu, kde se ukazuje, že si-
tuace je horší, než předpovídala IPCC[3].
Jedním z alarmujících faktů je rychlý nárůst an-
tropogenních emisí v posledních letech, dru-
hým je rychlé tání arktického ledu. Vodní plo-
cha je oproti ledové pokrývce tmavší a odráží
méně tepelného záření, což způsobuje další
ohřívání a tání ledu. Z moře se mohou uvolnit
miliardy tun metanu, který se začne díky složi-
tým chemickým reakcím uvolňovat z teplejší
vody. Někteří vědci předpokládají, že by Ark-

tida mohla být kompletně bez ledové pokrývky
v polovině příští dekády. Něco podobného ne-
nastalo v historii planety Země za posledních
milion let.

Závěry zprávy IPCC a řady dalších studií,
které předkládají stále přesnější a přesvědči-
vější důkazy o nutnosti jednat proti antropo-
genním změnám klimatu, využívají nevládní i
vládní instituce v ČR. České překlady různých
studií jsou k dispozici na stránkách MŽP, Kli-
matické koalice či Ekologického institutu Ve-
ronica[4].  

Na vědeckou realitu představovanou vý-
zkumnými institucemi reagují také politici. Na
13. konferenci stran Rámcové úmluvy OSN 
o změnách klimatu (UNFCCC) byla přijata tzv.
Cestovní mapa z Bali, která má do konce
2009 dovést svět k nové dohodě, jež nahradí
Kjótský protokol. Všechny státy světa začínají
sedat k jednacímu stolu, aby se na hlavních se-
tkáních v prosinci 2008 v Poznani a za rok 
v Kodani dohodli na nové globální klimatické
úmluvě, která obrátí stoupající trend emisí skle-
níkových plynů, bude ekonomicky účinná a zá-
roveň spravedlivá. České neziskové orga-
nizace se těchto konferencí účastní, aby svým
politikům připomínaly, co mají prosazovat. Před
konferencí v Bali byly českému ministrovi ži-
votního prostředí předány v lahvi zprávy a poža-
davky od desítek občanů, organizace Green-
peace obsadila třísetmetrový komín Elektrárny
Prunéřov a upozornila tak na vysoké české
emise CO2 a mladí aktivisté uspořádali klima-
tický pochod na Pražský hrad. Zapojení veřej-
nosti bude velmi důležité právě před zásadním
vyjednáváním v Kodani v prosinci 2009. 

Evropská unie platí ve světě za tahouna pro-
gresivní klimatické politiky. V posledních něko-
lika letech přijalo Evropské společenství řadu
legislativních kroků a cílů v ochraně klimatu. Na
jarním summitu Evropské rady v r. 2007 přijala
do r. 2020 Unie sadu cílů: snížit emise o 20% 
a v případě, že se přidají i ostatní státy o 30%,
zvýšit energetickou účinnost o 20% a zvýšit
podíl obnovitelných zdrojů na primární výrobě
energie na 20%. Na základě těchto cílu připra-
vila Evropská komise návrh několika legislativ-
ních opatření, tzv. klimaticko-energetický balí-
ček. O podobě balíčku se na půdě EU strhla ve-
liká bitva mezi jednotlivými státy, ekologickými 
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i průmyslovými organizacemi, politiky všech
barev a názorů. Environmentální organizace sbí-
rají podporu občanů, posílají výzvy politikům 
a připomínají jim alarmující poznatky klimato-
logů. Obavy z dopadů „balíčku“ mají vesměs
nové státy EU, Česká republika se k jejich vý-
hradám přidala jen v určitých bodech. Ekolo-
gické organizace se domnívají, že velikost kli-
matické výzvy není ohrožením hospodářství, a
to ani v dobách finanční krize, ale naopak příle-
žitostí nastartovat novou éru nízkouhlíkového
rozvoje, podpořit nové úsporné technologie a
vytvořit tisíce zelených pracovních míst. Klima-
ticko-energetický balíček bude pravděpodobně
schválen v prosinci 2008 nebo na jaře 2009.

Domácí klimatický píseček

Z marginálního tématu „environmentálních
alarmistů“ se změna klimatu vyhoupla do po-
předí zájmu politiků a médií. Česká republika
se přihlásila ke společným evropským závaz-
kům a zároveň deklarovala zájem bojovat 
proti změnám klimatu na národní i meziná-
rodní úrovni. Téma nezpochybňuje žádná 
z parlamentních stran a ochrana klimatu je
jednou z priorit pro české předsednictví EU v
roce 2009. Stejně tak jsou klimatické změny
hlavním bodem ve společných požadavcích
českých ekologických organizací na české
předsednictví. Také některé soukromé spo-
lečnosti působící v Česku se v poslední době
začínají aktivně zasazovat o ochranu klimatu,
deklarují ochotu snižovat emise a někdy i vy-
číslují, o kolik své emise sníží a do kdy. Otáz-
kou zůstává, do jaké míry se jedná o vážně
míněné snahy, a zda nejde jen o novodobou
reklamu lakování na zeleno, tzv. „greenwas-
hing“. Téma klimatických změn začíná stále
více reflektovat i veřejnost - 45% populace si
myslí, že problém klimatu není zanedbatelný.
Je vidět, že Čechy kampaň jejich rebelujícího
prezidenta příliš nepřesvědčila.

Klimaskeptický prezident

V roce 2007 zvýšil Václav Klaus výrazně
svou antiklimatickou aktivitu, vydal tiskem
knihu Modrá, nikoliv zelená planeta a zinten-
zivnil svou domácí i zahraniční kritiku snah 
o zastavení globálních změn klimatu. Zpo-

čátku nevládní ekologické organizace jeho
aktivity spíše ignorovaly, neboť je považovaly
za zcela irelevantní a zcestné. Vzhledem 
k mediálnímu ohlasu prezidentových výstupů
ale začaly ekologické organizace naopak ko-
mentovat každou prezidentovu veřejnou akti-
vitu. Slova ekologů zazněla na úspěšném
happeningu při zveřejnění knihy, vydávaly se
tiskové zprávy a články reagující na preziden-
tova veřejná prohlášení a na otázku sponzo-
ringu jeho knih ropnými korporacemi.
Argumenty nebylo těžké najít. Čeští novináři i
veřejnost si pomalu začali uvědomovat pomý-
lenost a izolovanost Klausových názorů. V po-
sledních měsících lze již pozorovat, že česká
média neberou jeho rétoriku nijak vážně. 

Vládní angažmá

V září 2008 zveřejnila tzv. Pačesova ko-
mise svou závěrečnou zprávu o budoucnosti
české energetiky[5]. Zpráva neopomíná změ-
ny klimatu, ale obsahuje i některá důležitá do-
poručení. Klade relativně velký důraz na
podporu energetické efektivnosti, úspor
energií a obnovitelných zdrojů energie. Dále
říká, že vláda by měla provádět aktivní politiku
ochrany klimatu na domácí i mezinárodní
scéně, doporučuje vytvoření akčního plánu
klimatických opatření do roku 2020 a schvá-
lení rozvrhu postupného snižování emisí do
roku 2050. Na začátku tohoto roku zveřejnilo
MŽP studii o potenciálu snížení emisí sklení-
kových plynů, ze které vyplývá, že je možné,
aby Česká republika snížila emise do roku
2020 o přibližně 18% oproti roku 2005[6]. Na
základě této a dalších studií připravuje MŽP
zcela nový dokument: Politiku ochrany kli-
matu ČR, kde by měly být formulovány kon-
krétní české cíle snižování emisí a potřebné
politické nástroje. Nevládní sektor je připra-
ven o těchto cílech a politikách diskutovat 
a kriticky je zkoumat.  

Emisní obchodování

V roce 2007 začaly členské státy pláno-
vat, jaké množství emisních povolenek rozdělí
mezi své podniky. Vznikly tzv. Národní 
alokační plány II (NAP) na druhé kolo emis-
ního obchodování, která začalo v roce 2008.
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Postup vzniku NAP II byl obdobný jako u NAP
I a opakovala se i situace s přealokací povo-
lenek. Ministerstvo povolilo podnikům exha-
lace ve výši 102 mil. tun ročně, přestože to
představovalo nárůst o čtvrtinu, emise ve sku-
tečnosti v roce 2005 dosáhly výše 82,4 mil
tun CO2. Vláda příliš nenaslouchala argu-
mentům a připomínkám ekologických organi-
zací, a teprve v Bruselu, v Evropské komisi
bylo množství povolenek v NAP II pro Českou
republiku významně sníženo. Komise neše-
třila ani jiné země jako Polsko, Slovensko
nebo Litvu. Nakonec Komise schválila plán na
cca 87 mil. tun CO2 ročně pro Česko. V
květnu 2007 ČR kvůli tomuto zkrácení povo-
lenek Komisi zažalovala.

Klimatická spolupráce 
nevládních organizací

Prvním z významnějších společných aktivit
ekologických, humanitárních a rozvojových
organizací sdružených v rámci České klima-
tické koalice je společná publikace "Odpo-
vědnost bez hranic: klima a chudoba". Pu-
blikace odkrývá nejzávažnější současné 
a očekávané dopady změn klimatu v rozvojo-
vých zemích, upozorňuje na odpovědnost
České republiky ve věci prevence a zmírňo-
vání klimatických změn. Právě nebývalé hu-
manitární dopady změn klimatu a pomoc
nejchudším zemím a lidem jsou jedním z do-
minantních témat současné celosvětové de-
baty o změnách klimatu. Cílem Koalice, ke
které se v současnosti hlásí 15 organizací [7],
je právě napravit tento deficit a prosazovat
téma dopadů změn klimatu na nejchudší to-
hoto světa do celospolečenské diskuze. Or-
ganizace sdružené v koalici chápou změny
klimatu nikoliv jen jako ekologický či ekono-
mický problém, ale zejména jako téma rozvo-
jové a humanitární.

Co nás čeká

V průběhu roku 2009 budou klimatická
jednání a politické kroky nabírat na obrát-
kách, na konci roku 2008 by totiž státy světa
měly dojít ke konsenzu ohledně podoby nové
globální klimatické dohody. V důsledku na-
růstající agendy a složitostí tématu se této

agendě začíná věnovat stále více zástupců
nevládních ekologických organizací. Je mož-
né, že kromě mezinárodních vyjednávání
bude Česká republika muset také na půdě
Evropské rady také dohadovat klimaticko-
energetický balíček. Nevládní ekologické or-
ganizace budou tato horká vyjednávání také
sledovat. Vyjednávání o balíčku je otázkou, v
níž se angažuje celá řada zájmů – silnou prů-
myslovou lobby nevyjímaje. Ekologické orga-
nizace také plánují spustit kampaň za národní
zákon, inspirovaný nově schváleným záko-
nem v Británii, který by zavedl každoroční pra-
videlné snižování emisí. Česká republika by
pak měla legislativu, která by zaručovala sni-
žování emisí a motivovala občany k omezení
spotřeby škodlivých výrobků a služeb a pod-
niky k inovacím a investicím do efektivních
technologií.

Prameny: 

[1] Čtvrtá hodnotící zpráva k dispozici na:
http://www.mzp.cz/AIS/web-
pub.nsf/$pid/MZPOBFKW197M

[2] Steinova zpráva:  Ekonomické aspekty změny
klimatu
http://www.env.cz/osv/edice.nsf/E7EF577C5
7BA9B18C12572BB002DAF3D/$file/
Sternova%20zprava.pdf

[3] Na podzim 2008 zveřejnila organizace WWF
souhrn nejnovějších poznatků o změně klimatu,
kde ukazuje, že situace je horší, než předpoví-
dala IPCC: http://www.veronica.cz/?id=364

[4] MŽP: www.env.cz; Klimatická koalice:
www.zmenaklimatu.cz; Stránky Ekologického in-
stitutu Veronica: http://www.veronica.cz/klima

[5] Závěrečná zpráva Pačesovy komise:
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=456
97

[6] Studie o potenciálu snížení emisí skleníkových
plynů k dispozici na: http://www.mzp.cz/AIS/
webnews.nsf/f896d23fe2b34882c1256e8700
5c6603/6c34069f8fb64282c1257448004d6
5ca/$FILE/studie_Enviros_redukce_CO2.pdf

[7] výčet organizací připojených ke Koalici najdete
na:http://www.zmenaklimatu.cz/koalice/index.
php 

Připojený odkaz na stanovisko Akademie věd ke
změnám klimatu:
http://press.avcr.cz/UserFiles/file/KZP_klima_sta-
novisko_zprava.rtf
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II.

ENERGETIKA 
Zpracoval: Edvard Sequens, 
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Rok 2008 byl v oblasti české energetiky
poměrně bohatý na události, které budou
předurčovat její podobu po desetiletí. Z po-
hledu ochrany životního prostředí je možno
za největších úspěch označit vládní potvrzení
platnosti územně-ekologických limitů těžby
hnědého uhlí, za prohru naopak, s jak pozi-
tivní odezvou se ve společnosti setkal ČEZ se
svým plánem na stavbu dalších jaderných re-
aktorů. Debata o budoucí podobě naší ener-
getiky byla na jedné straně zásadně ovlivněna
lednovým návrhem tzv. energeticko-klimatic-
kého balíčku Evropské komise, který stanovil
cíle snížení emisí skleníkových plynů (o 20,
event. 30 %), energetické efektivity a rovněž
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na 20 %
ve spotřebě energie do roku 2020. Cíle
mohly být ambicióznější, neziskové organi-
zace toto nejen komentovaly, ale také se sna-
žily výslednou podobu návrhu ovlivnit. I tak jde
o dobrý výsledek, neboť jak známo, pozitivní
kroky v oblasti ochrany klimatu či obnovitel-
ných zdrojů energie činí česká vláda až pod
vnějším tlakem.

Energetická politika 
– jak překonat Zelené?

Druhým hlavním tématem veřejné debaty
byla tato ustanovení koaliční dohody [1,2]: „Za-
chováme územní limity těžby hnědého uhlí.
Nebudeme plánovat a podporovat výstavbu
nových jaderných bloků. Vláda na základě
konsensu všech tří politických stran zúčast-
něných na této dohodě zřídí nezávislou od-
bornou komisi k posouzení energetických
potřeb České republiky v dlouhodobém hori-
zontu.“ Poslanci opozice se pokoušeli převzít
pravomoc nad schvalováním státní energe-
tické koncepce, ministerstvo průmyslu a ob-
chodu (dále MPO) v tichosti chystalo tu svou

a připravovalo si půdu prohlášeními o nedos-
tatku elektřiny po roce 2015 a tzv. Nezávislá
energetická komise pod vedením profesora
Pačese konečně po více než roce práce
odevzdala svoji zprávu vládě [3]. 

Za zmínku stojí některá ze závěrečných do-
poručení vládě, o něž se lze argumentačně
opřít v další práci:
• Vláda by měla považovat podporu pro-

cesů, vedoucích k úsporám energií, za
prioritu a mimořádně významnou součást
formování dlouhodobé energetické stra-
tegie. Doporučuje se jim proto věnovat
této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší fi-
nanční prostředky než dosud a systémo-
vou podporu.

• Vláda by měla považovat obnovitelné
zdroje za nezpochybnitelnou součást bu-
doucího palivo-energetického mixu. Vládě
doporučujeme zvážit podporu výroby tepla
z obnovitelných zdrojů energie (OZE),
avšak tuto podporu (stejně jako stávající
podporu výroby elektřiny z OZE) pravi-
delně přehodnocovat s důrazem na mini-
malizaci tržních deformací. Dále se dopo-
ručuje podpořit výzkum a vývoj příslušných
technologií a významně posílit informační
kampaně podporující hlubší využití OZE. 

• V rámci EU by měla vláda usilovat o pro-
sazení realistické a skutečně efektivní
podpory výroby energie z OZE a  zhodno-
cení systému obchodování s emisními po-
volenkami. 

• Vláda by měla konat aktivní politiku
ochrany klimatu na domácí i mezinárodní
scéně. 

Protože závěry komise nenavrhují těžbu
uhlí za územně-ekologickými limity a i v ja-
derné energetice nejsou dosti konkrétní, 
ustavil premiér Topolánek, už bez „konsensu“
či jen debaty s dalšími vládními stranami, svoji
oponentní radu pod vedením poradce Steh-
líka, která navrhla svá vlastní adekvátní dopo-
ručení [4]. 

Lze očekávat, že Aktualizace státní ener-
getické koncepce České republiky, dokon-
čovaná na MPO, bude počítat se vším, co lze
v portfoliu zájmu velkých energetických firem
nalézt – novými jadernými reaktory, rozšiřo-
váním uhelných dolů, marginalizací úspor a
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obnovitelných zdrojů energie a jen slovní
ochranou klimatu. Aktualizace by měla být
představena na přelomu roku, ze zákona poté
musí proběhnout vyhodnocení vlivů kon-
cepce na životní prostředí.

Nevládní ekologické organizace pracující
u nás na tématu energetiky a ochrany klimatu
– Hnutí DUHA, Centrum pro dopravu a ener-
getiku, Greenpeace, Calla a Veronica - začaly
chystat vlastní „zelenou“ energetickou kon-
cepci pro ČR. V průběhu první poloviny roku
2008 byly na seminářích představeny dílčí
studie - Studie úspor energie v obytných bu-
dovách, Studie úspor energie v administrativ-
ních budovách, Studie úspor energie v prů-
myslu, Potenciál výroby tepla z obnovitelných
zdrojů energie a Využití potenciálu decentra-
lizované výroby tepla a elektřiny v kogeneraci.
Na syntéze těchto studií nyní pracuje Wup-
pertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, do-
končena by měla být na počátku roku 2009.

Jaderná energetika 
– od uranu k odpadům

Jaderný průmysl s vědomím, že mu po-
malu ujíždí vlak (stárnutí jaderných elektráren,
stagnace oboru, nedostatek výrobních firem
i odborníků), pokračoval v širokém tlaku a zís-
kávání veřejného mínění ve prospěch rozvoje
jaderné energetiky pod hesly „renesance
jádra“ a „energetická bezpečnost“. Ekolo-
gické organizace tomu nedokázaly účinně
čelit. Není divu, že ČEZ využil předběžné pre-
zentace zprávy Pačesovy komise na začátku
července, která jádro nevyloučila, a obratem
podal na ministerstvo životního prostředí
(MŽP) žádost o posouzení vlivů na životní pro-
středí týkající se „Nového jaderného zdroje
v lokalitě Temelín“. V podkladech jsou popsány
dva nové bloky o celkovém výkonu až 3700
MW. Probíhalo také územní a stavební řízení na
sklad vyhořelého jaderného paliva v JE Teme-
lín. Na věcné i procesní nedostatky neúnavně
upozorňují občanská sdružení Jihočeské
matky a V havarijní zóně JETE. ČEZ rovněž
oznámil, že zahájí proces posuzování vlivů na
životní prostředí na nový jaderný blok v Duko-
vanech a nadále skrze MPO udržuje územní
ochranu severomoravské lokality Blahutovice
pro případnou další jadernou elektrárnu. 

To vše v situaci, kdy jaderná energetika
požívá různých zákonných výhod. Ta největší
je v oblasti odpovědnosti za jadernou škodu.
Český atomový zákon umožňuje ČEZu ručit
za škody způsobené při jaderné havárii jen do
výše 6 mld. Kč. Letitou snahou NNO je, aby
takové ručení nemělo, tak jako v jiných obo-
rech podnikání, svůj strop. Naděje, kterou
vzbuzovalo vládní prohlášení [1,2]: „Zrušíme
omezenou odpovědnost provozovatelů jader-
ných reaktorů za případné škody tak, aby pla-
tili tržní pojistné stejně jako jiná průmyslová
odvětví.“, se ale vzhledem k termínu 31. 12.
2007 a aktuálnímu stavu nenaplní. Drobným
krůčkem vpřed bylo rozhodnutí vlády z břez-
na 2008 o ratifikaci Protokolu o doplnění 
Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpo-
vědnosti za jaderné škody k 1. lednu 2009 
a odpovídající úpravě atomového zákona k ru-
čení ve výši 300 mil. SDR (v listopadu cca
8,8 mld. Kč). Zatím se však v tomto směru nic
nestalo, proto i další vládní usnesení, které
hovoří o následném přistoupení k Pařížské
úmluvě o odpovědnosti vůči třetím stranám 
v oblasti jaderné energie (již hovoří o citelněj-
ším limitu odpovědnosti ve výši 700 mil. EUR)
má hodnotu pouze potištěného listu papíru.
Zůstává opět na nevládních organizacích, aby
se snažily o nápravu. 

Odstranění veškerých veřejných výhod
pro jadernou energetiku je naprosto nezbyt-
nou podmínkou byť jen úvah o tom, že jádro
bude součástí našeho energetického mixu.
Bude to však boj sisyfovský. Vláda totiž na
návrh ministra průmyslu Římana schválila
další podporu jadernému průmyslu - nákup
ruského jaderného paliva na 18 měsíců pro-
vozu JEDU a JETE jako státní hmotnou re-
zervu. Tím ušetřila ČEZu cca 5 miliard Kč 
a naprosto rezignovala na výkon vlastnických
práv v této firmě. Zato ČEZ ohlásil, že na-
vzdory finanční krizi neslevil z cíle vydělat si
letos 50 miliard Kč čistého zisku.

Strana zelených spolu s ostatními vládními
stranami již v roce 2007 umožnila opětovně
prodloužit těžbu a zpracování uranu v posled-
ním evropském uranovém dole v Dolní Rož-
ínce a to prakticky neomezeně, dokud to bude
ekonomické, bez posouzení environmentál-
ních hledisek. Státní podnik DIAMO letos ohlá-
silo, že těžba zde bude pokračovat nejspíše i
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po roce 2015. Nechalo také (ministerstvem ži-
votního prostředí, bez účasti obcí) vyhlásit
chráněné ložiskové území pro budoucí mo-
žnou těžbu na Liberecku v lokalitě Osečná-
Kotel, a to navzdory protestům místních
občanů i jejich starostů. Na druhou stranu
MŽP odmítlo zatím veškeré snahy australské
firmy Urania Mining o vyhlášení průzkumných
území pro těžbu uranu na Jihlavsku. V tomto
případě se do řízení mohla zapojit i Calla.

Pokud se podíváme na koncovku jaderně-
palivového cyklu, konce nevidíme. Proces vy-
hledávání úložiště vyhořelého jaderného
paliva přerušený po úspěšných protestech
starostů, obyvatel dotčených obcí i nevlád-
ních organizací nebyl stále obnoven. Pouze
na popud premiéra Topolánka se prověřují 
i možnosti, které skýtají vojenské prostory. 
V zásadě tak není porušena koaliční smlouva
ve znění [1,2]: „Další kroky ve vyhledávání hlu-
binného úložiště vyhořelého jaderného paliva
budeme činit transparentně, nepřekročitel-
ným kritériem bude souhlas dotčených obcí“,
ale náprava – změna atomového zákona,
která dnes z účasti vylučuje každého kromě
žadatele, na cestě dosud není. 

MPO naopak zastává tezi [5]: „Stát musí být
schopen v odůvodněných případech prosa-
zovat své zájmy i proti vůli jednotlivých obcí,
což se odráží v logice územního plánování dle
stavebního zákona (pokud původce splnil
předepsané povinnosti, stává se podle zá-
kona vlastníkem radioaktivních odpadů stát a
za jejich uložení odpovídá on, nikoli pů-
vodce).“ V jejím duchu se pak MPO ve spo-
lupráci s ministerstvem pro místní rozvoj v
rozporu s vládní koncepcí nakládání s radi-
oaktivními odpady a vyhořelým jaderným pa-
livem pokouší územně chránit všech šest
lokalit skrze Politiku územního rozvoje. Množ-
ství připomínek ze strany obcí, shromáždě-
ných i díky SMS akci Ekologického právního
servisu (a aktivitě dalších NNO) a postoje
MŽP, které se s nimi ztotožnilo, je však nadějí
na změnu. V problematice vyhledávání úlo-
žiště jsou nejvíce aktivní Calla, Hnutí DUHA,
Bezjaderná Vysočina a některá další lokální
sdružení.

Uhlí nebo raději 
obnovitelné zdroje 
energie?

Usnesením č. 1176 z 10. září 2008 k územ-
ně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí 
v severočeské hnědouhelné pánvi vláda po-
tvrdila platnost závazných linií omezení těžby.
Současně došlo k úpravě závazné linie ome-
zení postupu lomu Bílina, bez navýšení 
budoucí těžby. Vláda též uložila ministru prů-
myslu a obchodu provést odpis bilančních
zásob hnědého uhlí převodem do kategorie
nebilančních v dobývacím prostoru Bílina.
Jde o vítězství vybojované i díky tlaku nevlád-
ních organizací, zejména Hnutí DUHA, Green-
peace a regionálního o.s. Kořeny. Zmiňme
ještě jeden vládní počin - novelu horního zá-
kona, která je nyní v parlamentu a jež umožní
státu lépe tlačit na odpisy zásob.

Nejde ale o konečné vítězství, nové tažení
za prolomení platných limitů se zdvihá pod
praporem uhlí pro teplárny, kterého údajně
bude nedostatek. Velmi se v této chvíli hodí
studie Potenciál obnovitelných zdrojů energie
pro výrobu tepla v České republice, kterou
představilo Hnutí DUHA ve spolupráci s Cal-
lou. Autoři studie spočetli, že biomasa, slu-
neční a geotermální energie mohou nahradit
až polovinu dnešní naší spotřeby tepla. Co
nám chybí, je legislativa, která koncepčně
podpoří výrobu obnovitelného tepla. 

V programovém prohlášení této vlády sice
nalezneme slib [1,2]: „Podpoříme využití obno-
vitelných zdrojů energie na výrobu tepla tak,
aby cenové rozdíly z jednotlivých zdrojů ne-
byly výrazně vyšší než v současnosti“ s termí-
nem splnění do 31. 12. 2007, ale v zásadě
se dodnes nestalo nic. Ministerstvo průmyslu
se s úkolem vypořádalo po svém, když ještě
v prosinci 2007 připravilo materiál „Srovnání
podpor výroby tepla z OZE v jednotlivých ze-
mích a analýza možností využití dostupných
systémů podpory“, v němž mj. doporučuje: 
• „nepodporovat výrobu tepla z biomasy 

z důvodu její současné konkurences-
chopnosti,

• nedoporučuje se v případě solárních ter-
málních kolektorů plošný příspěvek na
nákup zařízení, nebo podpora daňová for-
mou sníženého DPH na zařízení,
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• nedoporučuje se zavádění povinnosti pro
výrobce tepla ve formě povinné dodávky
určitého množství tepla vyrobeného z
OZE,

• počkat s rozhodnutím o podpoře dodávek
tepla z OZE na vydání směrnice.“

Pro nesouhlas MŽP nakonec materiál
nebyl předložen ani na jednání vlády. S ná-
vrhem na koncepční systém podpory obno-
vitelného tepla přišly nakonec Hnutí DUHA a
Calla, seznámily s ním odbornou veřejnost a
pracují na získání podpory u politiků. Pro po-
žadavek získaly podporu u šesti desítek firem
a stovky obcí a měst. 

Podle návrhu by zdroje tepla nad 200 kW
tepelného výkonu získaly dlouhodobě garan-
tovaný příplatek za každý čistý gigajoul vyro-
beného tepla, který by do systému platily
stejně velké zdroje využívající fosilní paliva.
Podpora solárních kolektorů, kotlů na bio-
masu či tepelných čerpadel v domácnostech
by byla nejvhodnější formou mandatorních 
a administrativně jednoduchých dotací ze
Státního fondu životního prostředí, s dosta-
tečnou alokací prostředků (1 mld. Kč ročně).
V současné době je na tato opatření aloko-
vána pouze desetina a tak musí být podporo-
vané investice omezovány. Např. u kotlů se
dotace týká pouze přechodu z pevných fosil-
ních paliv na obnovitelné a nikoliv už tedy top-
ných systémů v novostavbách či pro přecho-
du z vytápění plynem.

Pozitivní změnou je tzv. nultá fáze ekolo-
gické daňové reformy, která od 1. ledna
2008 začala zdražovat pevná fosilní paliva 
a elektřinu. Do snížené sazby DPH byla vrá-
cena paliva z biomasy. Mírného pokroku 
v mezích zákona pak bylo dosaženo také v
přípravě zjednodušení povolovacího procesu
pro zařízení využívající obnovitelné zdroje
energie. V pracovní skupině zřízené mini-
strem životního prostředí byly nalezeny admi-
nistrativní bariéry legislativní povahy, rovněž
překážky v oblasti informovanosti a komuni-
kace. Věříme, že se do konce volebního ob-
dobí něco stihne prosadit i do praxe.

Úspory energie 
zůstávají stranou

Ministerstvo průmyslu a obchodu  zrušilo
Českou energetickou agenturu bez náhrady.
Nebyla to právě průkopnická organizace, ale
jejím zrušením došlo k nabourání systému
Energetických konzultačních informačních
center, která svou práci odváděla. Opětov-
ným nahlédnutím do vládního prohlášení naj-
deme úkol [1,2]: „Vláda připraví novelu zákona
o hospodaření s energií, v němž zpřísní po-
žadavky pro nové i rekonstruované domy v
souladu s požadavky EU tak, aby se nízkoe-
nergetický standard stal běžným u většiny
budov “, s termínem splnění do 31. prosince
2008. Zdá se, že ministerstvo však vůči
plnění takových slibů zůstává imunní. 

Nesplněn zůstal kvůli MPO též požadavek
z koaliční smlouvy na přijetí závazných stan-
dardů energetické účinnosti pro autorizaci
nových a rekonstruovaných energetických
zdrojů tak, aby odpovídaly evropským krité-
riím nejlepší dostupné technologie (BAT).

Protože se nepodařilo zajistit financování
podpory nízkoenergetických a pasivních by-
tových nebo rodinných domů z Operačního
programu životní prostředí, připravilo MŽP 
financování takové podpory z prodeje pře-
bytku povolenek v rámci GIS (Green Invest-
ment Scheme). Úkolem nevládních organi-
zací pro další období bude vyvinout tlak na
vznik skutečně funkčního a výrazný posun při-
nášejícího Akčního plánu energetické efekti-
vity České republiky. 

Prameny:

[1] Koaliční smlouva uzavřená mezi ODS, KDU-ČSL a
SZ na základě výsledků voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky, které se us-
kutečnily 2. a 3. června 2006, leden 2007

[2] Programové prohlášení vlády České republiky pro
období 2007 až 2010

[3] Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení
energetických potřeb České republiky v dlouho-
dobém časovém horizontu – verze k oponentuře,
30. 9. 2008
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[4] Oponentní posudek ke Zprávě Nezávislé odborné
komise pro posouzení energetických potřeb
České republiky v dlouhodobém časovém hori-
zontu, Oponentní rada, 31. října 2008

[5] Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího
procesu o umístění hlubinného úložiště, Minister-
stvo průmyslu a obchodu, listopad 2007

Nevládní ekologické organizace 
s celostátní působností aktivní 
v oblasti energetiky

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Kontaktní osoby: Edvard Sequens, Hana Gabrielová
Adresa: Fráni Šrámka 35, P.O.BOX 221, 370 04
České Budějovice
Tel.: 387 310 166, 
E-mail: edvard.sequens@calla.cz, 
hana.gabrielova@calla.cz
www.calla.cz, www.zdrojeenergie.cz

Centrum pro dopravu a energetiku
Kontaktní osoba: Jiří Jeřábek
Adresa: 1. pluku 12/143, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: 274 816 571 
E-mail: jiri.jerabek@ecn.cz
www.cde.ecn.cz

EkoWATT
Kontaktní osoba: Jiří Beranovský
Adresa: Areál Štrasburk, Švábky 2, 
180 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: 266 710 247 
E-mail: praha@ekowatt.cz
www.ekowatt.cz

Greenpeace Česká republika
Kontaktní osoba: Jan Rovenský
Adresa: Fráni Šrámka 35, P.O.BOX 221, 
370 04 České Budějovice
Tel.: 224 319 667, 
E-mail: jan.rovensky@greenpeace.org
www.greenpeace.cz

Hnutí DUHA
Kontaktní osoby: Martin Mikeska, Martin Sedlák
Adresa: Bratislavská 31, 602 00 Brno
Tel.: 545 214 431, 
E-mail: martin.mikeska@hnutiduha.cz, 
martin.sedlak@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz

Jihočeské matky
Kontaktní osoba: Monika Wittingerová
Adresa: Nová 12, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 312 650, 
E-mail: jihoceske.matky@ecn.cz
www.jihoceskematky.cz

Liga ekologických alternativ
Kontaktní osoby: Karel Merhaut, Jiří Dvořák
Adresa: Chlumova 17, 130 00 Praha 3
Tel.: 606 453 892, 723 573 738, 
E-mail: lea@ecn.cz
www.lea.ecn.cz, www.solarniliga.cz

Občanská iniciativa pro ochranu 
životního prostředí
Kontaktní osoba: Pavel Vlček
Adresa: Nová 12, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 550 507, 
E-mail: oizp@oizp.cz
www.oizp.cz

V havarijní zóně JETE
Kontaktní osoba: Vladimír Halama
Adresa: Písecká 372, 391 65 Bechyně
Tel.: 381 212 255, 
E-mail: v.hlm@worldonline.cz
www.zelenazivotu.com

ZO ČSOP Veronica
Kontaktní osoba: Yvonna Gailly
Adresa: Panská 9, 602 00 Brno
Tel.: 542 422 758, 
E-mail: yvonna.gailly@veronica.cz
www.veronica.cz
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III.

ODPADY 
A TOXICKÉ
LÁTKY   
Zpracoval: Jindřich Petrlík, 
vedoucí programu Toxické látky a odpady
sdružení Arnika 

Na události roku 2008 na poli ochrany 
životního prostředí před působením toxických
látek a špatným či nevhodným nakládáním 
s odpady se lze dívat z různých úhlů pohledu
a samozřejmě také s různou mírou záběru.
Pokusím se shrnout, co se stalo důležitého
na úrovni globální, evropské i národní a jak se
do těchto procesů zapojovaly české nevládní
organizace  zabývající se ochranou životního
prostředí. Zaměřím se také alespoň na výčet
kauz, kterým se na lokální úrovni české NNO
věnovaly především. 

České ekologické nevládní organizace
mají bohatou historii práce v této oblasti na
mezinárodni úrovni, a proto bylo i v uplynulém
roce na co navazovat. Na schůzce stran Ba-

silejské úmluvy o přeshraničním pohybu ne-
bezpečných odpadů, která se odehrála 
v červnu v Nusa Dua na indonéském ostrově
Bali, pokračovaly diskuse o limitech pro per-
zistentní organické látky, zkráceně POPs 
(například DDT, PCB anebo dioxiny), v odpa-
dech. NNO zde zastupovali představitelé
mezinárodní sítě IPEN (International POPs Eli-
mination Network), konkrétně její Pracovní
skupiny pro dioxiny, PCB a odpady, která má
sídlo v Praze u sdružení Arnika. Z této pozice
jsem se jednání také zúčastnil společně s ex-
pertem spolupracujícím s pracovní skupinou
Alanem Watsonem z Velké Británie. 

Nevládní organizace kritizují především vy-
soko nastavený limit pro dioxiny, který ve
svém důsledku vede k téměř naprosté nečin-
nosti při čištění odpadů od POPs. Většina od-
padů totiž obsahuje mnohem méně dioxinů,
než je stanovený limit (viz graf na obr. 1) a vě-
decké studie dokazují, že dioxiny jsou v od-
padech nebezpečné už v tisíci - a vícená-
sobně nižších koncentracích. Je to vidět z po-
rovnání koncentrací POPs (hlavně dioxinů) 
v odpadech či půdě v určitých lokalitách v Ev-
ropě s koncentracemi těchto látek ve vejcích
doma chované drůbeže z týchž samých loka-
lit (viz tabulku 1). Limit tedy nebyl stanoven 
s ohledem na lidské zdraví a životní prostředí,
ale šlo o čistě politické rozhodnutí prosazo-
vané hlavně Německem, USA, Kanadou 
a chemickým průmyslem.
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 Tabulka 1: 
Koncentrace dioxinů nebo DDT naměřené v půdě či odpadech na lokalitách, 
na kterých byl současně proveden výzkum hladin POPs ve vejcích doma chované drůbeže.

Látka/-y Lokalita / země Hodn. v půdě
/odpadu

low POPs
limit

Hodnota 
ve vejcích

limit pro
vejce

DDT Klatovy-Luby / ČR 35.6 ppm 50 ppm 2321 ppb 500 ppb

PCDD/Fs Newcastle, Hulne Terrace (UK) 0.910 ppb 15 ppb 31 ppt 3 ppt

PCDD/Fs Maincy / Francie 0.011 ppb 15 ppb 121.6 ppt 3 ppt

PCDD/Fs Maincy / Francie 0.037 ppb 15 ppb 25.75 ppt 3 ppt

PCDD/Fs Libiš / ČR 0.026 ppb 15 ppb 23 ppt 3 ppt

PCDD/Fs Poblíž továrny na hliník / Švýcarsko 0.013 ppb 15 ppb 12 - 19 ppt 3 ppt

PCDD/Fs Rheinfelden / Německo 0.377 - 2.168 ppb 15 ppb 12.7 - 514 ppt 3 ppt
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V roce 2008 se odehrály také dvě
schůzky expertní skupiny pro posouzení látek
navržených na doplnění seznamu Stock-
holmské úmluvy o perzistentních organických
látkách. České nevládní organizace v ní sice
přímo zastoupeny nejsou, ale přispívaly k dis-
kusi o těchto látkách v rámci mezinárodní sítě
IPEN.

Evropská legislativa 

Hlavními tématy na evropské úrovni byly
nejspíš Rámcová směrnice o odpadech a na-
řízení EU o chemických látkách REACH. 

Rámcová směrnice o odpadech sice zvý-
šila recyklační cíle, ale ve skutečnosti hlavně
posunula spalování odpadů výše v hierarchii.
Navíc otevírá hranice pro dovoz odpadů do
spaloven. Česká republika do rámcové směr-
nice prosadila opatření, podle kterého bude
záležet na rozhodnutí vlády, zda takový dovoz
do naší země dovolí či nikoliv. Je to sice lepší,
než kdyby ve směrnici takový článek nebyl,
ale dá se říci, že dovoz odpadů do spaloven
bude do jisté míry záviset na rozhodování mi-
nisterstva a tedy nepřímo i na osobě ministra
životního prostředí. Nová směrnice také ke
smůle životního prostředí umožňuje snadnější
využití popílků a popela ze spaloven a dalšího
odpadu jako stavebního materiálu (certifikace
na výrobky).

Odpadovou směrnicí se na evropské
úrovni zabývaly dvě mezinárodní sítě sdružu-
jící také české NNO, konkrétně GAIA (Global
Aliance for Incineration Alternatives) a EEB. 
Z českých NNO se v lobbyingu na úrovni EU
zaměřeném hlavně na Evropský parlament 
a Radu ministrů angažovaly především Hnutí
DUHA, plzeňská Společnost pro trvale udrži-
telný život (STUŽ) a v omezené míře také 
Arnika.

V roce 2008 byla ustavena většina insti-
tucí potřebných pro naplňování chemického
nařízení REACH. Především se jednalo 
o Evropskou chemickou agenturu (ECHA) 
v Helsinkách a řadu výborů včetně Výboru
členských států, který má rozhodující slovo 
o zařazování chemických látek na list priorit-
ních látek. Právě pro tento seznam navrhly

členské země EU prvních 16 kandidátů. Je
nutné s politováním konstatovat, že Česká re-
publika, ale ani další nové členské státy EU
nenavrhly pro tento seznam jedinou látku. Na-
opak byla to právě Česká republika, jejíž kan-
didát byl mimo jiné proti zařazení bromova-
ného zpomalovače hoření hexabromocyklo-
dodekanu (HBCD) na prioritní list, a to hlavně
na základě protestů průmyslu.

NNO mají obavu o reprezentativnost ná-
zorů vyjadřovaných za Českou republiku ve
výše jmenovaném výboru. Naprostá většina
ostatních států do něj totiž jako svého zá-
stupce jmenovala odborníky z oblasti chemie
anebo působení látek na zdraví a životní pro-
středí. Českou republiku v něm zastupuje Ing.
Erik Gauss, který je spíše ekonomickým ex-
pertem reprezentujícím Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR. Svůj názor na zařazení látek
navíc vůbec nekonzultoval s Mezirezortní
radou pro chemickou bezpečnost, kde mají
NNO alespoň minoritní zastoupení. To je
ovšem daleko spíše chybou Ministerstva ži-
votního prostředí ČR, které tento poradní
orgán řídí.

28. října zveřejnila ECHA na základě kon-
zultací první oficiální seznam prioritních ne-
bezpečných látek – prošlo jich 15 včetně tří
ftalátů. Z původního seznamu vypadl hexa-
bromocyklododekan, jak už bylo uvedeno.
Mezinárodní chemický sekretariát NNO síd-
lící ve Švédsku v září zveřejnil seznam látek, o
nichž se NNO domnívají, že by měly být mezi
prioritními látkami pro potenciální zákaz či
omezení podle nařízení REACH. Je tedy
patrný rozdíl mezi přístupem vlád EU a Evrop-
ské komise a NNO. První seznam látek ev-
ropské nevládní organizace zklamal. České
NNO se v celém procesu angažovaly hlavně
prostřednictvím Chemické pracovní skupiny
Evropského sekretariátu pro životní prostředí
(EEB), tedy sítě sdružující evropské NNO.

Na české scéně se dále odehrála dnes již
spíše humorná událost, kdy se prezident Vác-
lav Klaus ex-post snažil zabrzdit vstup REA-
CHe na výsostné české území tím, že v srpnu
vetoval novelu zákona o chemických látkách.
Odůvodnil to mimo jiné slovy: „Lidé dnes nej-
sou nijak nebezpečně ohrožováni chemi-
ckými látkami, ochrana životního prostředí je
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přísná již teď a to nejen v oblasti chemických
látek.“ Poslanecká sněmovna jeho veto na-
konec přehlasovala. Arnika to komentovala
tak, že prezidentovo veto REACH zastavit ne-
může, protože jako Nařízení ES se stal auto-
maticky součástí také české legislativy. Svým
činem Václav Klaus jen vystavil Českou repu-
bliku možnému postihu, který by jí za nena-
plňování této evropské legislativy hrozil,
protože by například nebyly stanoveny ná-
stroje ke kontrole plnění REACHe. 

Národní úroveň

Prostřednictvím REACHe se dostáváme
na domácí půdu. Kromě tanců okolo jeho im-
plementace v České republice se za uplynulý
rok stala řada dalších důležitých věcí, ve kte-
rých se angažovaly environmentální nevládní
organizace. Nejvíce se asi probírala odpa-
dová problematika, a to víceméně po celý
rok. Způsobila to připravovaná novela zákonů 
o odpadech a o obalech. Významným kro-
kem kupředu, ve kterém se z nevládních or-
ganizací po řadu let angažoval především CZ
Biom, bylo otevření cesty komunálním kom-
postárnám novou vyhláškou MŽP. Ta se stala
také impulsem pro zahájení třídění bioodpadů
v řadě měst a obcí České republiky.

Hnutí Duha pokračovalo ve své kampani
za lepší recyklační služby v několika městech,
včetně petičních akcí. Část z návrhů Duhy se
dostala i do novely zákona o odpadech. Do
jejího projednávání však zasáhlo schválení
Rámcové směrnice o odpadech. Ministr Mar-
tin Bursík zákon stáhl a připravuje se nový.
Proti koncepci ministerstva ostře vystoupily
kraje a Svaz měst a obcí a představily zhruba
v polovině roku 2008 svoji vlastní koncepci
nakládání s odpady, která počítá především 
s výstavbou nových spaloven odpadů a tlačí
na uvolnění zákazu použití státní podpory pro
jejich financování.

Počátkem roku 2008 byl definitivně za-
chráněn širší Integrovaný registr znečišťování,
jehož okleštění navrhoval zákon projednávaný
Poslaneckou sněmovnou parlamentu v bře-
znu roku 2007. Po protestech Arniky podpo-
řených více než dvěma stovkama obecních 
a krajských zastupitelů a starostů a více jak
16 tisíci signatářů petice Budoucnost bez
jedů ministr Martin Bursík zákon ze Sně-
movny stáhl. Při schvalování prováděcího
předpisu k zákonu se sice ještě v březnu
2008 snažilo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu ČR rozsah ohlašování dat o únicích 
a přenosech nebezpečných látek do IRZ
okleštit, ale nakonec neuspělo. V září 2008
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Tabulka 2: Pořadí provozoven podle množství styrenu v celkových únicích do ovzduší podle dat 
zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2007 (http://www.irz.cz). 

Pořadí Organizace Provozovna Lokalita Kraj Množství v kg Trend

1. HOBAS CZ s.r.o. HOBAS CZ s.r.o. Uherské Hradiště ZlK 11860,0 �

2. L.A.S.T., s.r.o. Tečovice Tečovice ZlK 7946,0 �

3. RIHO CZ, a.s. RIHO CZ, a.s. Suchý JmK 6736,0 �

4. ACO Industries, k.s. ACO Industries, k.s. Přibyslav Vys 5882,6 �

5. TEiKO s.r.o. TEiKO spol. s r.o. Spytihněv ZlK 5085,0 �

6. Jiří Mačkal MACRO SPORT MS
COMPOSITE

Jiří Mačkal MACRO SPORT MS
COMPOSITE Trhové Sviny JčK 5000,0

7. DUNO CS s.r.o. Dýšina Dýšina PlK 4381,0 �

8. PETER - GFK s.r.o. provozovna Kocbeře Kocbeře KhK 4316,0

9. POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. Polytex Composite Karviná MsK 3726,0

10. PETER - GFK s.r.o. provozovna Trhový Štěpánov Trhový Štěpánov SčK 3503,0
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se tak občané ČR mohli dozvědět z interne-
tových stránek http://www.irz.cz, kompletní
informace o tom, kolik látek uniká do život-
ního prostředí z nejbližších provozů, a to i z
těch, které například produkují styren (viz ta-
bulka 2). Právě v jeho ohlašování hrozily nej-
větší škrty. Arnika vyhlásila také již počtvrté
žebříčky největších znečišťovatelů (viz
http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml). 

Z věcí, do jejichž projednávání NNO 
v podstatě nezasáhly, stojí za zmínku zave-
dení systému on-line sledování pohybu che-
mikálií, poslanecká novela zákona o odpa-
dech, která povede k omezení výkupu kovo-
vého šrotu a nyní projednávaná novela zákona
o ovzduší, která by mohla dát krajům do ruky
účinný nástroj proti velkým znečišťovatelům
polétavým prachem PM10.

Z regionálních a lokálních kauz určitě nej-
více prostoru v masmédiích zaslouženě získala
kauza plánovaného obnovení a rozšíření spa-
lovny nebezpečných odpadů v areálu pardu-
bické Synthesie firmou AVE CZ. Ke kampani
proti ní spojili své síly místní občané, ale přede-
vším politici z ČSSD a Strany zelených. Seši-
kovali se pod jeden prapor ve sdružení Stop
spalovně a sesbírali přes 40 tisíc podpisů pod
petici protestující proti spalovně. V Pardubic-
kém kraji skončila úspěšně kauza plánované
výstavby spalovny komunálních odpadů v Opa-
tovicích, ale vzápětí se začalo mluvit o nové lo-
kalitě ve Chvaleticích. Nově se také v posled-
ních měsících objevil nápad postavit novou vel-
kou spalovnu komunálních odpadů v Chotí-
kově v Plzeňském kraji. Proti tomuto záměru
okamžitě vyrostl odpor a místní lidé podpoření
Miroslavem Šutou z plzeňské pobočky STUŽ
založili občanské sdružení.

Z posledního odstavce je, myslím, celkem
zřejmé, čemu se bude environmentální hnutí 
v České republice věnovat na poli odpadů a to-
xických látek v roce 2009. V první polovině roku
nás čeká předsednictví EU, během kterého se
odehrají tři významné mezinárodní schůzky: 
1) Řídící výbor UNEPu bude v únoru v Nairobi

rozhodovat mimo jiné také o tom, zda vznik-
ne nová globální úmluva o rtuti či nikoliv.

2) V květnu se v Ženevě sejde 4. schůzka
stran Stockholmské úmluvy a bude schva-
lovat na její seznam 9 nově navržených

látek a také další postup ohledně směr-
nice pro výpočet úniků nezamýšleně vzni-
kajících POPs (dioxinů, hexachlorbenze-
nu a PCB).

3) Vzápětí se sejde druhá Mezinárodní kon-
ference o managementu chemických lá-
tek (ICCM), rovněž v Ženevě.

Evropský parlament a Rada ministrů EU
uzavřou projednávání nové směrnice o IPPC,
která zasáhne také do regulace velkých zne-
čišťovatelů například hnědouhelných elektrá-
ren či spaloven odpadů. Přehled výzev roku
2009 končí u IRZ. Do konce roku 2009 mají
být Evropské komisi zaslány připomínky k ev-
ropskému registru znečišťování, tedy také na-
příklad návrhy na jeho vylepšení tak, aby
příště už neohrožoval existenci kvalitnějšího
českého IRZ a zahrnoval mimo jiné také po-
vinnost ohlašovat chemické látky v odpadech.

Přehled dalších informací a informačních zdrojů:

Z jednání mezinárodních úmluv anebo v globální
politice proběhly od listopadu 2007 především
následující schůzky a jednání:
• Basilejská úmluva (o přeshraničním pohybu ne-

bezpečných odpadů) – 9. schůzka stran úmluvy
(COP9);

• Stockholmská úmluva (o perzistentních organic-
kých látkách – zkráceně POPs) – dvě schůzky ex-
pertní skupiny pro hodnocení látek, jež mají být
doplněny na seznam látek podléhajících úmluvě
tzv. POP RC; jednotlivé státy měly také začít v
praxi uplatňovat směrnici pro nejlepší dostupné
techniky a postupy z hlediska ochrany životního
prostředí před úniky samovolně vznikajících POPs
(tzv. BAT/BEP Guidelines); 

• Rotterdamská úmluva (nebo také konvence PIC –
o přednostním informování o rizicích spojených s
určitými látkami) – schůzka stran úmluvy v Římě
jednala o zařazení azbestu a endosulfanu na její
seznam;

• Open Ended Working Group on Mercury 
• druhá schůzka zástupců vlád a zainteresovaných stran

zaměřená na přípravu nové globální úmluvy o rtuti.

V Evropské unii byly mimo jiné schváleny násle-
dující nové legislativní předpisy a opatření:
• nová směrnice o kvalitě ovzduší (více informací viz

například http://www.arnika.org/novinky.shtml?
x=2090346;
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• rámcová směrnice o odpadech; 
• zákaz dichlormethanu. 

V současnosti se připravují či projednávají násle-
dující legislativní předpisy a opatření:
• přípravy nové směrnice o IPPC (zahrnující 6 pů-

vodních směrnic);
• rámcová směrnice o udržitelném používání pesti-

cidů a předpisy týkající se autorizace výroby ro-
stlinných produktů;

• návrh směrnice o bezpečnosti hraček – návaznost
na skandál fy Mattel v září 2007.

Z legislativního dění a strategických diskusí 
v České republice lze za uplynulý rok vybrat:
• integrovaný registr znečišťování uchráněn před

okleštěním;
• prezident Klaus nepodepsal zákon o chemických

látkách aplikující REACH do české legislativy, ale
Sněmovna ho přehlasovala;

• zavedení systému on-line sledování pohybu che-
mikálií;

• novelu zákona o odpadech – omezení výkupu ko-
vového šrotu;

• tlak krajů a větších měst na výstavbu nových spa-
loven;

• oddálení novel odpadového a obalového zákona;
• otevření cesty komunálním kompostárnám novou

vyhláškou MŽP.

Kauzy, kterým se věnovaly nevládní organizace za-
měřené na problematiku toxických látek a odpadů:
• Ostravské laguny;
• Gemec Union – zavážení starých dolů odpady;
• Kronospan Jihlava – emise formaldehydu;
• Pozďátky – havarovaná skládka nebezpečných

odpadů;
• Spolana Neratovice – výroba chloru, PVC a staré

zátěže;
• Spolchemie – výroba chloru, organických roz-

pouštědel, staré zátěže;
• Knauf Insulation – Krupka – emise formaldehydu;
• Klatovy – Luby – stará ekologická zátěž pesticid-

ními látkami;
• Libčany – nelegální sklad chemikálií.

Kauzy plánované výstavby spaloven odpadů:
• Pardubice – plánovaná obnova a rozšíření spa-

lovny nebezpečných odpadů;
• Karviná (Moravskoslezský kraj);
• Chotíkov (Plzeňský kraj);
• Litvínov (Ústecký kraj).

Skládky odpadů a nelegální sklady odpadů:
• Hůry - odpad z Německa a Rakouska;
• Rozšíření skládky Chabry;
• Skládka Lišov.

Nevládní organizace, které se věnovaly v uplynu-
lém roce problematice toxických látek a odpadů
a jejich internetové stránky:

Na celostátní úrovni:
Arnika – program Toxické látky a odpady
http://toxic.arnika.org 
Kampaně Arniky:
• Nehrajme si s PVC http://pvc.arnika.org 
• Budoucnost bez jedů http://bezjedu.arnika.org 
• Odpad je surovina http://odpady.arnika.org 
Greenpeace - http://www.greenpeace.cz
Hnutí Duha - http://www.hnutiduha.cz
Společnost pro trvale udržitelný život – Plzeň
http://www.stuz.cz
Calla - http://calla.ecn.cz
Ekodomov – kompostování a třídění odpadů
www.ekodomov.cz 
CZ Biom – http://www.biom.cz 

Na lokální úrovni působící NNO (příklady): 
Stop spalovně! – Pardubice - http://www.stop-
spalovne.cz/ 
Zdraví pro Krupku – zabývá se Knaufem -
http://stop-knauf.unas.cz/ 
ZO ČSOP Armillaria – třídění a recyklace odpadů -
http://www.volny.cz/armillaria/ 
Frygato Eko – Karviná -
http://frygato.sovpag.com/ 
Zvony 2007 (Vyskytná) -
http://www.zvony2007.cz/ a Zvony 2008 (České
Budějovice) - http://www.osnoviny.cz/nove-sdru-
zeni-zvony-2008-chce-zmenit-nakladani-s-odpadem 

Výzvy roku 2009
• Rtuť – nová úmluva
• Stockholmská úmluva – COP4
• ICCM
• Nová směrnice o IPPC
• REACH
• Evropský PRTR
• Nové návrhy spaloven
• Implementace Rámcové směrnice o odpadech
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IV.

DOPRAVA   
Zpracoval: Pavel Přibyl, Hnutí DUHA

1. Plánování výstavba 
a financování dopravní 
infrastruktury

Plánování a investování do dopravní infra-
struktury probíhá stále po staru, záměrně se
nedělá, resp. tají multikriteriální analýza. Plá-
nování není součástí oficiálních dokumentů
(například osud dokumentu Generální plán
rozvoje dopravní infrastruktury z let 2005-
2006)

NNO vypracovaly analýzu slabých míst 
v plánování, schvalování a financování do-
pravní infrastruktury. Zadavatelem byl Ekolo-
gický právní servis, hlavním zpracovatelem
občanské sdružení Oživení. Analýza je k di-
spozici na www.cenadalnic.cz. 

1.1. Cena českých dálnic: 

Výsledky všech komparativních studií po-
rovnávajících cenu dálnic v ČR a v zahraničí
(včetně korigovaných výsledků studií objed-
naných Ředitelstvím silnic a dálnic) jedno-
značně ukazují, že skutečným a závažným
problémem výstavby českých dálnic je pře-
dražování.

Ředitelství silnic a dálnic zbytečně vyna-
kládá veřejné zdroje na zavádějící studie, jimiž
klame veřejnost i politickou reprezentaci. Dů-
věryhodnými se ukazují být kontrolní zprávy
Nejvyššího kontrolního úřadu, které zůstávají
bez odezvy. 

Pro zlepšení situace v oblasti schvalování
rozpočtů a nákladů staveb je třeba nechávat
zpracovat expertní nezávislé hodnocení,
které posoudí oprávněnost a adekvátnost
předpokládaných nákladů na dopravní stavby.
Dále pak zvýšit pravomoci Nejvyššího kon-

trolního úřadu, aby jeho kontrolní závěry byly
závazné a náprava chyb vymahatelná tak, jak
je tomu například v sousedním Německu. 

1. 2. Dopravní politika ČR

Rozhodování o výstavbě a modernizaci
dopravní infrastruktury neprobíhá na základě
konzistentního strategického plánu. Mezi
strategickým dokumentem Dopravní politika
ČR na léta 2005-2013, definujícím velmi
obecné cíle, a každoročně „aktualizovaným“
a vládou schvalovaným Harmonogramem vý-
stavby dopravní infrastruktury (HVDI), který je
pouhým seznamem plánovaných staveb,
chybí logický mezičlánek, který by obsahoval
strategické posouzení plánovaných staveb na
základě multikriteriální analýzy jejich doprav-
ního, společenského a ekonomického pří-
nosu a vlivu na životní prostředí. V současné
době proto není zřejmé, jaké stavby jsou pri-
oritní a z jakého důvodu. Je tudíž vysoké ri-
ziko neúčelného vynaložení veřejných zdrojů.

HVDI je postaven na spodní hranici od-
hadů celkových investičních nákladů a horní
hranici odhadů příjmů Státního fondu do-
pravní infrastruktury (SFDI). Přitom se obvykle
staví dráž, než se plánuje, a financí je dlou-
hodobě k dispozici méně, než se předpo-
kládá. HVDI tak nezodpovědným způsobem
zvyšuje riziko celkového nedostatku finanč-
ních zdrojů při současné vysoké rozestavě-
nosti staveb.

Za naprostou nutnost považujeme dopra-
cování a schválení Generálního plánu rozvoje
dopravní infrastruktury (GEPARDI) podle pů-
vodního zadání. Je třeba začít používat již
zpracovanou multikriteriální analýzu tvořící
nezveřejněnou přílohu 3 ke GEPARDI pro po-
souzení důležitosti a potřebnosti plánovaných
staveb a jejich vzájemné porovnání mezi
sebou. Takováto multikriteriální analýza by se
měla stát povinným podkladem pro tvorbu 
a schvalování rozpočtu SFDI.

Je také nezbytné podrobně rozpracovat
různé scénáře příjmů SFDI od optimálního po
krizový (obdobně jako mělo být v GEPARDI),
a k tomu adekvátně určit investiční priority pro
nedostatkové scénáře.
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2. Další věci související 
s financováním staveb

2.1. OP Doprava
(peníze z FS, EIB, národní zdroje)

Povedlo se přidat do programu preambuli,
která jednoznačně požaduje posouzení 
variant před předložením projektu EK. 

2.2. Usnesení vlády ze září 2007 o po-
souzení alternativ u několika kontroverz-
ních projektů 

Varianty u R52, R55, D3, SZ R1 de facto ne-
byly posouzeny (rozpor s usnesením vlády ze
září 2007)

2.3. Další kontroverzní projekty, nejvý-
znamnější kauzy

D8 (de facto passé), R52, SZ okruh Prahy
R1, dále R55, R43, D3, D11, R35 (část) 
a některé zcela zbytečné: například R6, R49,
R4, D47 (viz přiložený obrázek). Detailnější
informace k jednotlivým kauzám lze nalézt
např. na www.detizeme.cz, www.eps.cz,
www.hnutiduha.cz. 

3. Mýtné

Mýtné bylo zavedeno od 1. 1. 2007, roz-
sah je zatím zcela nedostatečný, navíc se ob-
jevil nárůst problémů s objížděním. 

Skupina českých ekologických organizací
(Ekologický právní servis, Hnutí DUHA, Děti
Země, Centrum pro dopravu a energetiku) za-
ložila v roce 2007 Dopravní federaci, která
chce začít pracovat na tom, aby byl systém
zdokonalen. Zatím jsou zpracovány základní
podkladové analýzy - fungování systému 
v roce 2007, praxe v Rakousku, Německu 
a Švýcarsku. Více na www.dopravnifede-
race.cz. Kromě toho je stále živé téma pá-
tečních zákazů jízd kamionů, který po
projednání vládou musí v nějaké podobě
schválit parlament v rámci změny zákona 
o pozemních komunikacích. 

4. Další kontexty

4.1. Emise z dopravy

Doprava je nadále jedním z hlavních zne-
čišťovatelů ovzduší a její vliv na kvalitu ovzduší
neustále stoupá. Silniční doprava se podílela
v roce 2006 na emisích NOx 32 %, těkavých
organických látek 23 %, prachových částic
frakce PM10 33 % a jemného polétavého
prachu frakce PM2,5 dokonce 46 %. Pře-
pravní výkony osobní dopravy rostou, pokra-
čuje nárůst individuální automobilové dopravy
a letecké dopravy. Počet registrovaných vo-
zidel se meziročně zvýšil o 4 % u osobních 
a 14 % u nákladních vozidel. Vysoké stáří vo-
zového parku komplikuje snižování znečištění
z dopravy. V nákladní dopravě zajišťuje vět-
šinu přepravních výkonů nákladní silniční do-
prava (71 %), jejíž zátěž na životní prostředí je
ze všech druhů nákladní přepravy největší.

4.2. Emisní limity u osobních vozů 

Kampaň evropských NNO k emisním limi-
tům u osobních vozů sleduje v ČR Centrum
pro dopravu a energetiku. V roce 2008 dis-
kutoval Evropský parlament návrh na emisní
standardy CO2, které by omezily emise no-
vých vozů v roce 2012 o 25 %. Automobilový
průmysl se snaží rozhodnutí co nejvíce změk-
čit. 

V současné době se také kvůli finanční
krizi jedná o podpoře ve výši několika desítek
miliard euro evropským automobilkám. Jak-
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koliv je to pochybné, předpokládá se, že by
případná podpora měla být svázána právě s
emisními požadavky. Bližší informace: 
http://www.transportenvironment.org/Pages
/Cars-and-CO2/.

4.3. Agropaliva 

Souhrnný postoj ekologických organizací
k agropalivům je dlouhodobě negativní. Bližší
informace: 
http://www.hnutiduha.cz/publikace/Biopa-
liva_vs_energeticke.pdf, 
http://www.foeeurope.org/agrofuels/index.
html,
http://www.transportenvironment.org/Pages
/low-carbon-fuels/.

4.4. Hluk 

Zavádění a naplňování hlukové legislativy 
a hlukové mapy dlouhodobě sleduje a prosa-
zuje  Ekologický právní servis: 
http://www.hluk.eps.cz. 

4.5. Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje je komplexní
problematikou týkající se mj. velkého množ-
ství staveb včetně dopravních. Příprava ze
strany ministerstva místního rozvoje je ne-
uspokojivá, připomínky MŽP (například ne-
dostatečné hodnocení dopadů na oblasti
Natura 2000) a občanů jsou zatím ignoro-
vány. Více viz kapitola VII. Legislativa, po-
drobně pak na http://pur.eps.cz. 

5. Železnice

Systém železnice je postupně dělen na
menší části (dopravní cesta, nákladní do-
prava, osobní doprava). Pokud jde o osobní
dopravu, problémy jsou zejména v krajích
(doprava je objednávána, ale nedofinanco-
vána), někde je už provoz z části zrušen 
(Ústecký kraj), jinde omezování či rušení
osobní dopravy hrozí od nového grafikonu.
Obecně je problémem i zatížení zpoplatněním
dopravní cesty. Uživatelé silnic jej zdaleka ne-

hradí v takové míře, jako u železnice, a proto
nedochází k harmonizaci nákladů. Celková si-
tuace je obdobná jako jinde – podnik je po-
stupně rozebírán (ilustrovat to lze na případu
plánovaného zrušení Masarykova nádraží) a
veřejné finanční prostředky se přesouvají 
k soukromníkům. 

6. Vodní doprava

Územní ochrana pro vodní dílo Dunaj – Odra
– Labe je v návrhu Politiky územního rozvoje,
stanovisko ministerstva životního prostředí je
negativní. Také v kauzách splavňování Labe
(Děčín, Přelouč) drží zatím ministerstvo život-
ního prostředí negativní pozice. Rozbíhají se
investice do splavňování Vltavy (ČB-Praha),
které lze považovat za hladovou zeď pro vo-
dařské betonáře, aby přežili, než se rozjedou
větší zakázky.

7. Systémové priority 
dopravních NNO

Za prioritní oblasti pro nastávající období
lze považovat zejména:
• prosazování existence multikriteriální ana-

lýzy u plánovaných dopravních staveb, 
• změna podoby tvorby rozpočtu SFDI, 
• rozšíření systému mýtného (rozsah a výše

zpoplatnění) a investování výnosů tak, aby
se podpořil přesun přeprav na železnici. 
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V.

KOALICE NNO
PRO NATURU
2000    
Zpracovali: Jan Dušek 
(Daphne ČR, Institut aplikované ekologie),
Eva Chvojková 
(Ametyst – Občanské sdružení)

Úvod

Natura 2000 je novým a poměrně silným
nástrojem v ochraně přírody. Směrnice, ze
kterých vychází, definovaly zásadní principy.
Jedním z nich je odbornost vymezení lokalit.
Příprava Natury 2000 v České republice za-
počala kolem roku 2000 a právě sběr a zpra-
cování odborných podkladů pro vymezení
lokalit zaměstnaly stovky lidí na několik let,
mezi nimi i řadu členů a pracovníků nevládních
organizací. Díky přípravám Natury bylo zís-
káno úctyhodné množství dat o přírodě 
v České republice, neméně důležité však bylo
právě zvýšení odborné úrovně zapojených
jednotlivců i organizací. Odbornost a transpa-
rentnost procesu přípravy Natury 2000 umo-
žnila nevládním organizacím stát se rovnocen-
ným partnerem státním institucím i Evropské
komisi. Nevládní organizace v ČR si tuto mož-
nost velice dobře uvědomily a chopily se ne-
závislé kvalitní odborné oponentury státem
předkládaných materiálů. Za účelem spoluprá-
ce většího počtu organizací byla v roce 2003
vytvořena platforma v podobě neformální Koa-
lice NNO pro Naturu 2000 (dále jen koalice). 

Jak vznikla Koalice NNO
pro Naturu 2000

Ve dnech 17. - 18. 1. 2003 se v Brně
konal celostátní seminář na téma „Nevládní
organizace a Natura 2000“. Cílem semináře
bylo vzájemné informování a prohloubení zna-
lostí o přípravě soustavy Natura 2000 v Čes-

ké republice. V rámci této akce byla založena
pracovní skupina pro Naturu 2000 s názvem
Koalice nevládních organizací pro Naturu
2000. Zakladately koalice byly Arnika, Bes-
kydčan, Česká společnost ornitologická, Há-
jenka, Moravský ornitologický spolek, REC,
Sdružení Krajina, Společnost pro krajinu, Ve-
ronica a Zelený kruh. Za hlavní úkol si koalice
kladla oponenturu oficiálního seznamu na-
vržených území pro soustavu Natura 2000 
a sjednocení názorů zúčastněných nevlád-
ních organizací. 

Od začátku byla koalicí uznávána vysoká
úroveň práce státních organizací, zejména
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále
jen AOPK ČR), která však termínově nestíhala
požadavky Evropské komise. Společně s po-
litickými tlaky tak hrozilo schválení nedosta-
tečného návrhu území Natury 2000. Mnozí
zástupci NNO měli dostatek zkušeností s pří-
pravou díky metodické spolupráci s AOPK
ČR i terénnímu mapování biotopů a druhů. Na
základě výsledků tohoto mapování byla vy-
mezována území, která měla být vyhlášena za
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Jak nevládní organizace
promluvily do příprav 
Natury 2000 v ČR

Zapojené NNO zahájily práci na analýze
národního seznamu evropsky významných lo-
kalit (EVL) dle vládního nařízení č. 132/2005
Sb., v souladu s článkem 4 směrnice o sta-
novištích. Z důvodu nedostatečnosti oficiál-
ního vládního návrhu vznikl tzv. stínový sez-
nam evropsky významných lokalit, na jejichž
doplnění koalice začala aktivně pracovat.

V září 2005 proběhl biogeografický semi-
nář pro panonskou oblast, na kterém byl Ev-
ropskou komisí hodnocen český návrh evrop-
sky významných lokalit. Koalici na semináři
zastupoval Mojmír Vlašín (Veronica) a jím
vznesené připomínky byly z větší části zo-
hledněny v závěrech semináře. Koncem roku
2005 byl stínový seznam oficiálně předán Mi-
nisterstvu životního prostředí ČR (MŽP).

V případě kontinentální biogeografické ob-
lasti přípravu stínového seznamu pro stano-
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viště zaštítila Česká botanická společnost
(ČBS), koordinaci příprav zajišťovalo občan-
ské sdružení Ametyst. Seznam byl dokončen
v únoru 2006. Návrh 563 lokalit, které před-
stavují asi dvě procenta území ČR, byl zaslán
příslušným institucím (Evropské komisi, Ev-
ropskému tematickému středisku biologické
rozmanitosti v Paříži a Ministerstvu životního
prostředí ČR) a stal se důležitým podkladem
při jednání Evropské komise s Českou repu-
blikou ohledně míry (ne)dostatečnosti stávají-
cího národního seznamu na biogeografickém
semináři pro kontinentální oblast, který se
konal v dubnu 2006. Pro seminář byly zpra-
covány také stínové seznamy lokalit pro druhy
rostlin a živočichů (Ametyst, ČBS, Veronica).
Biogeografického semináře se za české NNO
zúčastnili: František Krahulec (ČBS), Mojmír
Vlašín (Veronica) a Eva Chvojková (Ametyst).
Velká část argumentů nevládních organizací
byla zástupci Evropské komise přijata.

V červnu 2007 se zástupci koalice setkali
s ministrem životního prostředí za účelem vy-
jasnění cílů přípravy a ochrany Natury 2000.
Tohoto jednání se zúčastnila také Česká spo-
lečnost ornitologická (ČSO), jež do té doby
řešila problematiku nedostatečného návrhu
ptačích oblastí samostatně.

Doplnění evropsky významných lokalit pro
panonskou oblast schválila vláda v listopadu
2007. Koalice považuje výsledek za uspoko-
jivý, neboť MŽP akceptovalo většinu návrhů
NNO. To dokazuje, že návrhy koalice nebyly
přehnané a že plně odpovídají odborným kri-
tériím, podle nichž Natura 2000 v celé EU
vzniká.

Podle zadání Evropské komise měl být
návrh evropsky významných lokalit pro konti-
nentální oblast odevzdán v září 2008. V sou-
časné době je návrh na doplnění národního
seznamu pro kontinentální biogeografickou
oblast po odborné stránce připraven, avšak
dosud nebyl předložen vládě ČR k mezire-
zortnímu řízení, jež je nutné pro jeho schvá-
lení. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká
republika bude mít v přípravě doplnění ná-
rodního seznamu pro kontinentální biogeo-
grafickou oblast značné zpoždění, nebude
dočasně možné pro navrhované lokality vy-
užití předběžné ochrany evropsky význam-

ných lokalit podle článku 6 směrnice o sta-
novištích. Koalice proto v listopadu 2008 po-
žádala oficiálním dopisem Evropskou komisi
o upozornění vlády ČR na možné důsledky
dalšího prodlužování v procesu přípravy do-
plnění národního seznamu pro kontinentální
biogeografickou oblast a na nepřijatelnost vy-
lučování odborně navržených lokalit na zá-
kladě politických motivací bez odborného
důvodu.

I nadále je tedy možné očekávat další ak-
tivity nevládních organizací směřující k připo-
mínkování národního seznamu. Koalice zpra-
cuje novou analýzu dostatečnosti státního ná-
vrhu na základě seznamu lokalit všech verzí
přípravy a projednávání, který přislíbila po-
skytnout AOPK ČR (včetně argumentace 
u vyřazených lokalit). Každopádně bude třeba
vyčkat, v jaké podobě vláda doplnění národ-
ního seznamu schválí.

Další činnosti koalice 
– ochrana lokalit 
Natury 2000 a péče o ně

Kvalitní příprava národního seznamu byla
důležitým, leč pouze výchozím předpokladem
zajištění reálné ochrany vybraných lokalit.
Schválením nového národního seznamu tedy
práce koalice neskončí, spíše naopak. Vý-
znamným aktuálním tématem je obhájení dal-
ších principů směrnic v praxi – zejména
nutnosti hodnocení vlivů záměrů a koncepcí
na území Natury 2000, možnosti realizace
záměrů a koncepcí pouze v případě převažu-
jícího veřejného zájmu, pouze za daných pod-
mínek. Neméně důležité bude zpracování
kvalitních plánů péče pro lokality Natury
2000, přímé zajištění této péče a sledování
stavu lokalit.

Koalice je nadále volným sdružením NNO
zaměřených na ochranu přírody. Členství je
oficiálně stvrzeno přihlášením do koalice 
a schválením stávajícími členy. Ukončení
členství je nutné oznámit. Koalice spolupra-
cuje s dalšími odborníky formou konzultací.

Aktivními členy koalice jsou v listopadu
2008 organizace: Ametyst, Arnika, Calla –
Sdružení pro záchranu prostředí, Centaurea,
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Česká botanická společnost, Česká společ-
nost ornitologická, DAPHNE ČR – Institut
aplikované ekologie, Ekologický institut Vero-
nica, Hájenka, Hnutí DUHA Olomouc a
HUTUR. 

Mezi členy jsou vítány další NNO, infor-
mace lze získávat také jako pozorovatelé
(např. Nadace Partnerství, Zelený kruh) nebo
sympatizanti. V přípravě jsou webové stránky
koalice, aktivity koordinuje (v rámci projektu
BG NROS) Martina Badidová (martina.badi-
dova@daphne.cz) z DAPHNE ČR. 

Členské organizace v rámci svých mož-
ností spolupracují v otázkách problematiky tý-
kající se Natury 2000. 

Stanoviska koalice jsou prezentována po
obecné shodě garantované odpovědnými oso-
bami, jsou vydávána jménem organizací stvrzu-
jících svůj souhlas, ale nemusejí vyjadřovat
názor všech členských organizací a osob.

V rámci další přípravy a péče o soustavu
Natura 2000 se koalice věnuje zejména ná-
sledujícím úkolům:
• hodnocení dostatečnosti národního se-

znamu z hlediska potřeb ochrany druhů a
evropsky významných typů přírodních sta-
novišť;

• doplňování referenčních seznamů i jed-
notlivých lokalit Natury 2000, a to pouze v
případě kvalitně připravených a zdůvod-
něných návrhů;

• práce na plánech péče o EVL (příprava,
oficiální oponentura nebo kritické zhod-
nocení);

• vytváření tlaku na včasné vyhlášení zvláště
chráněnými územími u takových EVL, kte-
rým hrozí poškození díky nevhodnému
(ne)hospodaření;

• prezentace nutnosti a obecné prospěš-
nosti péče o sledované lokality.

V případě hodnocení vlivů na lokality Natury
2000 koalice jedná především v otázkách:
• sledování prvotních stanovisek orgánů

ochrany přírody a kvality práce autorizo-
vaných osob včetně využívání nápravných
prostředků;

• vedení evidence stížností na nedodržení
předběžné ochrany;

• zapojení do projektu přípravy podrobné
metodiky naturového hodnocení se za-
měřením na významnost vlivů na předměty
ochrany, celistvost, možnosti kompenzací
apod.

V rámci sledování stavu biotopů a druhů bude
koalice:
• sledovat vybrané nejohroženější lokality

Natury 2000 z hlediska stavu předmětů
ochrany i celého ekosystému;

• kontrolovat postup AOPK ČR při hodno-
cení stavu evropsky významných přírod-
ních fenoménů z hlediska jejich ochrany;

• připravovat a provádět “stínový monito-
ring” v případě nekvalitního sledování ze
strany státních institucí (AOPK ČR).

Příklad současných 
aktivit koalice

Koalice se (v rámci projektu blokového
grantu NROS) věnuje mj. sjednocení přístupů
k péči o území Natury 2000. Byly vybrány
druhy, jejichž výskyt je závislý na pravidelné
péči (aktivním managementu) a u nichž může
při změně způsobu hospodaření dojít k rych-
lému zhoršení stavu. Pro zvolené druhy jsou
vybírány takové evropsky významné lokality,
které dosud nejsou zvláště chráněnými úze-
mími, a to z hlediska reprezentativnosti od-
borné a geografické i různorodosti potřeb-
ného managementu, ale především podle
přístupu státní správy k řešení problematiky
konkrétního předmětu ochrany v daném
území. Pro tyto evropsky významné lokality
budou zpracovány základní návrhy manage-
mentu lokalit ve vztahu k předmětu ochrany.
Budou vyznačena „jádra“ výskytu, což umožní
efektivnější směrování ochranných opatření.
Pro každý typ managementu budou stano-
vena území, na nichž by měl být prováděn,
stejně tak budou určeny plochy s vyloučením
určitých činností. Výstupem budou zásady
péče o evropsky významnou lokalitu. Zásady
managementu budou projednány s přísluš-
ným orgánem ochrany přírody (většinou kraj-
ským úřadem, coby budoucím vyhlašovate-
lem lokality za zvláště chráněné území) a vý-
znamnými vlastníky pozemků nebo subjekty
na nich hospodařícími. Vlastníkům (správ-
cům, uživatelům) dotčených pozemků a pří-
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slušnému orgánu ochrany přírody budou pí-
semně zasílány informace o výsledcích sle-
dování stavu předmětu ochrany na lokalitách
a připravených návrzích managementu. V pří-
padě zájmu bude uskutečněno osobní pro-
jednání.

Závěr

Natura 2000 přinesla do české ochrany
přírody nové podněty. Především došlo k zá-
sadnímu posílení významu odborné argu-
mentace v průběhu příprav, péče o území 
i sledování stavu chráněných fenoménů. Ne-
vládní organizace dokázaly využít prostor pro
nezávislou oponenturu na evropském fóru.
Prostřednictvím Koalice NNO pro Naturu
2000 již pět let úspěšně spolupracují a sle-
dují dodržování principů ochrany Natury
2000 a jejich prosazování do praxe.
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VI.

OCHRANA
ČESKÝCH
LESŮ    
Zpracovala: Zuzana Hlaváčová, Hnutí DUHA

Ozdravění českých lesů 
– zavedení šetrného 
lesního hospodaření 

1) Národní lesnický program a lesní
zákon

Neziskové organizace dlouhodobě prosa-
zují reformu lesního zákona, která by vylou-
čila holosečné kácení a vyžadovala výsadbu
místních druhů stromů. Více než 330 vědců 
a odborníků ve společném stanovisku varo-
valo, že špatné hospodaření včetně holoseč-
ného kácení a nadměrné výsadby smrku
zhoršuje zdravotní stav českých lesů [1]. Ke
stejnému závěru došla také zpráva pěti desí-
tek expertů, kterou si v roce 2001 objednala
vláda [2]. 

Současné lesní hospodaření využívá ho-
losečné těžby, při čemž podle současného
lesního zákona mohou holoseče dosáhnout
1 až 2 hektarů. NNO prosazují, aby se veli-
kost holosečí zmenšila na 0,3 hektarů, a aby
se začalo těžit především po jednotlivých stro-
mech, nebo malých skupinkách. Tím by se
škody způsobované v lesích těžbou pod-
statně omezily. Plochy, které vznikají při ho-
losečném kácení, otevírají větru cestu dovnitř
okolních porostů, a stromy na okrajích vykáce-
ných ploch potom pod nárazy padají dál jako
domino: na holinách je pak zničena lesní půda. 
Přesto je každý rok holosečně vytěženo asi 
15 000 hektarů českých lesů.

Dalším problémem jsou smrkové mono-
kultury. Smrky, které mají velmi mělké kořeny,
jsou náchylnější vůči nárazům větru, jejich
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jehličnatý opad dále okyseluje lesní půdy, mo-
nokultůrní porosty snižují biodiversitu. Správ-
ný podíl tohoto stromu v českých lesích činí
pouhých 11 % – v přirozeném složení převa-
žují duby, buky a jedle, tedy stromy s hlubo-
kými kořeny. Ale dodnes se u nás sází 43 %
smrku – více než všech listnáčů dohromady.

NNO dále poukazují na problém odvozu
veškeré biomasy z lesních porostů. Les tak
ztrácí důležité živiny, které jsou nutností pro
zdravý vývoj dalších generací lesa. Živiny se
následně musí do celého ekosystému dodá-
vat uměle. Zasazujeme se proto o ponechání
části biomasy v lese k zetlení, čímž se vrací
živiny do lesní půdy a koloběh může pokra-
čovat. Snažíme se proto bránit dotacím na vy-
užívání těžebního odpadu pro energetické
účely. Dále by se v lesích ve vlastnictví státu
mělo ponechávat nejméně 10 stromů na hek-
tar k dožití a zetlení. Na soukromých a obec-
ních pozemcích by minimální počet činil
alespoň pět stromů. Staré a tlející stromy mají
totiž také zásadní význam pro lesní biodiver-
zitu, a tím i stabilitu lesů.

V roce 2008 schválila vláda Národní les-
nický program (dále jen NLP) [3], který má
sloužit jako podklad (lesnická politika státu
pro roky 2008 – 2013) pro změny, které by
se měly odrazit v nové podobě lesního zá-
kona, dotační politice, zadání pro výzkum atd.
Vznikl sice s dvouletým zpožděním, ale zato
byl připraven zdola jako široký konsenzus 
různých stran: státních lesů, soukromých 
a obecních vlastníků, dřevařských společ-
ností, ekologických organizací, vědců, mysli-
vecké jednoty a dalších. Ekologické organi-
zace sdružené v Zeleném kruhu zastupoval
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA. Skutečnost, že
se podařilo prosadit všechny významné po-
žadavky do textu NLP, považujeme za obrov-
ský úspěch.

Opatření NLP určují českému lesnictví
správný směr, ale jeho formulace jsou příliš
obecné. Konkrétní naplnění ve změnách les-
ního zákona, novém zákonu o státním pod-
niku Lesy ČR, vyhláškách, dotačních pravi-
dlech atd. budou předmětem dalšího a ještě
mnohem obtížnějšího vyjednávání a pokračo-
vání kampaně, kterou NNO i nadále povedou.

Expertní skupina, která NLP připravovala,
nyní jedná o zřízení Koordinační rady NLP 
a postupu implementace NLP. NNO prosa-
zují, aby příprava dalších kroků probíhala dis-
kusí a pokusem o konsensus zdola, a aby
politická a expertní sféra jednala dohromady.
Za vhodné považujeme, aby příprava novely
zákona o lesích a nového zákona o s.p. LČR
probíhala zároveň, aby obě normy byly pro-
vázané.

2) Kalamitní přemnožení spárkaté zvěře

Myslivci odmítají respektovat přirozené
stavy zvěře v našich lesích a záměrně udržují
její početní stavy na takové úrovni, které les
nemůže uživit. Přemnožená zvěř tak likviduje
přirozené zmlazení a také poškozuje vzrostlé
stromy v lesích. To způsobuje závratné škody,
které se spolu s náklady vynaloženými na
ochranu vyšplhají až na cca 1,5 miliardy
korun ročně. Ještě mnohem závažnějším dů-
sledekem ovšem je, že není možné vracet do
lesů významné množství listnáčů a jedlí a zlep-
šovat druhovou skladbu lesů. [4,5]

Na plošné poškození českých lesů pře-
množenými jeleny, srnci a muflony upozornila
už loni studie Ústavu pro výzkum lesních eko-
systémů IFER. Zvěř podle ní spásáním po-
škodí 44 % mladých stromků a dokonce 
60 % listnáčů nebo jedlí. [4]

Studie [6], kterou v letošním roce zadalo
MZe ÚHULu v Krušných horách prokázala, že
zde zvěř téměř desetkrát převyšuje přirozené
stavy, a proto zde uměle přemnožená zvířata
spasou nebo poškodí více než čtvrtinu mla-
dých stromků. Potenciální přirozený počet je-
lenů v Krušných horách by měl být asi 700
kusů. Maximálně přípustný (tzv. normovaný)
stav podle zákona činí 1200 zvířat. Ale mys-
livci v roce 2005 uvedli, že v pohoří sečetli
3420 jelenů. Myslivci zde během posledních
deseti let lovili průměrně 3500 jelenů ročně.
Pokud by však dodržovali stanovené nejvyšší
přípustné stavy, mohli by zastřelit jen asi 900
kusů ročně. 

Cílem kampaně je prosadit změnu mysli-
veckého zákona a myslivecké vyhlášky, která
by omezovala počty zvěře na takové množ-
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ství, které by respektovalo úživnost lesních po-
rostů. Nenavrhuje přitom jednorázové masové
střílení zvěře, ale postupný pokles jejího stavu
na počet, jaký les uživí. Navrhujeme proto za-
vedení systému, který bude odvozovat výši
lovu od míry poškození porostů.

Zadání novely myslivecké vyhlášky o pláno-
vání lovu se nám ve spolupráci s MŽP podařilo
prosadit do Národního lesnického programu.
Hnutí DUHA, zastupující neziskové organizace,
je nyní členem pracovní skupiny, která novelu
vyhlášky připravuje. Zároveň spolu s vlastníky
lesů a vlastníky zemědělských pozemků při-
pravuje novelu mysliveckého zákona.

3) Certifikace FSC

Dalším nástrojem ke zlepšení hospodaření
v českých lesích je certifikace systémem
FSC (Forest Stewardship Council). Během
posledních deseti let se podařilo vytvořit nej-
dříve pracovní skupinu, která nyní funguje
jako samostatné sdružení FSC ČR, zavést
certifikaci FSC do praxe v ČR a vytvořit ná-
rodní standard šetrného lesního hospodaření
(http://www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=c
esky_standard_FSC).

NNO nyní usilují o to, aby Lesy ČR garan-
tovali zdravé hospodaření ve veřejných lesích
certifikací FSC. Dalším cílem je zvýšení po-
vědomí spotřebitelů o FSC tak, aby prefero-
vali při nákupu dřevěné výrobky z českého
dřeva s certifikátem FSC (obdoba značky
Bio). Více na http://www.czechfsc.cz/.

Ochrana lesů 
v chráněných územích 
a chráněných lesních druhů 

1) Šumava

NP Šumava se potýká s dlouholetými
problémy, které ohrožují statut Národního
parku (dále jen NP). Jedná se o rozdrobení I.
zón na 135 částí a snahy o kácení v prvních
zónách. Asanační zásahy proti kůrovci v mi-
nulých letech zapříčinily následné větrné a ků-
rovcové kalamity. Kvůli bezzásahovému
managementu na 20 procentech území

parku je vedení parku nyní terčem útoků obcí
a některých politiků. 

Hnutí DUHA proto připravilo intenzivní
osvětovou kampaň o NP Šumava [6], která pre-
zentuje příležitost, co je smyslem národních
parků, potažmo i jiných chráněných území.
Zároveň usiluje o změnu paradigmat v ochra-
ně lesů, kde kůrovec nepředstavuje v chrá-
něných územích katastrofu a les se obejde
bez lidských zásahů. Je tak prosazována
myšlenka (ostrovů) divočiny v české krajině. V
neposlední řadě se snaží ochránit vzácnou
šumavskou přírodu. 

NNO se dále zasazují o zachování rozlohy
samotného národního parku ve stávajících hra-
nicích a udržení bezzásahového manage-
mentu na minimálně 20% území rozlohy NPŠ,
a dále usilují o rozšíření bezzásahových ploch
na území parku alespoň na 30% do roku
2010, resp. 35% do 2015. Zároveň by měl být
připraven plán na další postupné rozšiřování
této jádrové zóny, což se může podařit pouze
scelením prvních zón. Znamenalo by to ochra-
nu vzácné biodiverzity a zlepšily by se pod-
mínky pro růst horských smrkových pralesů. 

Bezzásahovost se stala záminkou pro kam-
paň regionálních politiků v čele s hejtmanem Ji-
hočeského kraje, při níž jsou zneužívány šu-
mavské obce. 

V letním období proto proběhla intenzivní
informační kampaň zaměřená na turisty a ná-
vštěvníky národního parku Šumava, kteří jsou
jednou z hybných ekonomických sil celého
Jihočeského kraje. 

Na jejich podpoře závisí udržení součas-
ného managementu národního parku. Pen-
ziony a informační centra byly v létě přímo
zaplaveny informačními materiály o poslání
národního parku a nutnosti zachovat nedot-
čenou přírodu v prvních zónách. Kontinuálně
byl také v provozu informační stánek pro tu-
risty u Plešného jezera. Probíhala zde anketa
zjišťující, kolik lidí je pro bezzásahovost v
prvních zónách. Zjistili jsme, že 60 procent
lidí je pro nekácení.[7]

V médiích a lobbingem čelíme atakům na ná-
rodní park, ovšem bez zásadní záštity sou-
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časného ministra životního prostředí RNDr.
Martina Bursíka by zejm. pak obrovský tlak
ODS šumavský národní park rozmetal.

2) Šelmy

Velké šelmy - vlk, medvěd a rys – se po-
malu vracejí do českých hor. Nejsou však
všude přijímány s otevřenou náručí a ohrožuje
je řada problémů, se kterými je spjat návrat
do krajiny, ve které se několik desetiletí ne-
vyskytovaly. Jedním z nich je pytláctví. I přes
to, že jsou vzácné šelmy chráněny, stále se
objevují důkazy o jejich ilegálním lovu. Dalším
problémem je fragmentace území (silnicemi,
zástavbou apod.). Snažíme se o to, aby se
šelmy mohly nadále vracet do původních míst
výskytu. 

Proto byla založena Skupina pro ochranu
velkých šelem ČR složená ze zástupců všech
zainteresovaných subjektů (státních 
i nevládních organizací, odborníků), v rámci
níž probíhá diskuse a příprava či připomínko-
vání materiálů zabývajících se ochranou tě-
chto zvířat.

AOPK, zástupci neziskových organizací 
a Ústav biologie obratlovců AV ČR připravili
plán péče o velké šelmy, který prošel připo-
mínkovým řízením v rámci Skupiny pro ochra-
nu velkých šelem a nyní čeká na schválení
MŽP. Cílem plánu péče je snížení míry ilegál-
ního lovu postavením pytláků z řad myslivců
mimo toleranci veřejného mínění v obcích v
oblastech výskytu velkých šelem. Klíčovým
opatřením k dosažení tohoto cíle je proto ve-
řejná kampaň.

Neziskové organizace uzavřely dohodu 
s Českomoravskou mysliveckou jednotou
(dále jen ČMMJ) o boji proti ilegálnímu lovu.
ČMMJ se přidala k vypsané odměně 50 000 Kč
za dopadení pytláka.

Některé prvky plánu péče realizujeme již
nyní.

Probíhají vlčí a rysí hlídky – monitoring vel-
kých šelem v oblastech jejich výskytu. Hlídky
speciálně vyškolených dobrovolníků každou

zimu monitorují terén v těch částech Beskyd
a Šumavy, kde se vzácné šelmy vyskytují.
Cílem je odradit myslivce a pytláky od ilegál-
ního lovu. Viditelná přítomnost většího počtu
lidí totiž hraje preventivní roli. Podstatné je za-
pojení mladých lidí do ochrany přírody – dů-
ležití jsou zejména ti místní.

Probíhají přednášky na školách, besedy 
s myslivci a výstavy.

Na ochraně šelem spolupracuje celá řada
organizací – Hnutí DUHA, Hnutí DUHA Olo-
mouc, ZO ČSOP Valašské Meziříčí, ZO
ČSOP Rožnov pod Radhoštěm, Beskydčan
a další. 

Ve vztahu k ochraně velkých šelem byla
navázána spolupráce s NNO v okolních stá-
tech: Lesoochranárske zoskupenie VLK (Slo-
vensko), BUND Naturschutz (Německo),
Naturschutzbund OberOesterreich (Rakous-
ko). Ve Slovinsku se konala mezinárodní kon-
ference o managementu velkých šelem na
úrovni populací, organizovaná Large Carni-
vore Initiative for Europe za podpory Evrop-
ské unie. Konference se účastnili i čeští
zástupci státních i nestátních organizací.
Hnutí DUHA prezentovalo svou práci na po-
steru o ochraně velkých šelem v ČR se za-
měřením na Beskydy. V současné době Hnutí
Duha připravuje kampaň na ochranu divočiny
v ČR. 

Prameny:
[1] http://lesy.drosera.cz/
[2] http://www.hnutiduha.cz/publikace/lesnictvi

_vladni_zprava.pdf
[3] Národní lesnický program: http://www.envi-

web.cz/?env=les_archiv_hcjdi/NARODNI_LES-
NICKY_PROGRAM_PRO_OBDOBI_DO_ROKU
_2013.html.

[4] http://www.ifer.cz/oddeleni/index.php?page
=projects_finished_detail&id=12005

[5] http://www.hnutiduha.cz/pics/zver_
krusne_hory.pdf

[6] http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=
programy&art=slozka&id_prace=6&id=9

[7] http://www.hnutiduha.cz/publikace/Anketa_
Sumava08.pdf
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VII.

LEGISLATIVA  
Zpracovala: Petra Humlíčková, 
koordinátorka legislativního centra 
Zeleného kruhu 

Podmínkou příznivého životního prostředí
je účinné právní ošetření nakládání s jednot-
livými jeho složkami a zároveň možnost veřej-
nosti efektivně se bránit v případech nezá-
konných zásahů do životního prostředí. V po-
slední době můžeme pozorovat stále posilu-
jící trend rozšiřování spektra právních před-
pisů, které, byť často nepřímo a zprostředko-
vaně, zásadním způsobem ovlivňují kvalitu ži-
votního prostředí. Pro představu uveďme
např. daňové zákony, které mají prosadit eko-
nomické nástroje ochrany životního prostředí.
Zároveň vzniká jak v případě platného práva
(silné zájmové skupiny), tak u připravované le-
gislativy tlak na to, aby instituty v ní obsažené
byly obroušeny tak, aby měly minimální prak-
tický dopad. Těchto ataků jsme svědky každý
rok a nejinak tomu bylo i v roce 2008.

Domníváme se, že článek 6 Listiny zá-
kladních práv a svobod požadující spravedlivý
proces pro všechny ve vazbě na článek 
35 Listiny, který zaručuje každému právo na
příznivé životní prostředí, stále není uspoko-
jivě naplňován. Fyzické osoby se v mnohých
případech nemají možnost stát účastníky
správního řízení a ekologickým NNO naopak
soudní praxe nepřiznává možnost hájit ve-
řejná subjektivní hmotná práva. Na tento fakt
upozorňuje i nejnovnější vládní zpráva o na-
plňování Aarhuské úmluvy. Je velmi důležité
sledovat, jak je Aarhuská úmluva v ČR na-
plňována a jak jsou její požadavky aplikovány
v praxi. Jako nejproblematičnější se nadále
zdá oblast přístupu jednotlivce ke spravedl-
nosti a jeho možnost hájit svá práva souvise-
jící se životním prostředím. V této oblasti
dochází jen pomalu k dílčím pozitivním změ-
nám.

Politika územního rozvoje

Mezi velká témata roku 2008 patřila pří-
prava Politiky územního rozvoje. Politika
územního rozvoje je „nejvyšším“ územním plá-
nem, který určuje základní požadavky na roz-
voj území celé České republiky. Mají v ní být
konkretizovány základní úkoly územního plá-
nování v republikových, přeshraničních a me-
zinárodních souvislostech. Důležité je, že
bude závazná pro pořizování zásad územního
rozvoje krajů a územních plánů všech obcí.
Znamená to, že všechny záměry, které se ob-
jeví ve schválené Politice územního rozvoje,
se mohou velmi snadno dostat také do zásad
územního rozvoje a následně do územních
plánů. Z územních plánů se pak vychází při
povolování konkrétních staveb. Politika územ-
ního rozvoje je tedy mimořádně důležitá pro
další rozhodování o využití území.

Z tohoto důvodu jsou potenciálně velmi
nebezpečné sporné záměry zahrnuté do Po-
litiky územního rozvoje: koridory vysokorych-
lostní dopravy (D3, R 52, R 55, R 43, R 35,
včetně jejich trasování), kanál Dunaj – Odra –
Labe, rozšíření jaderné elektrárny Temelín 
a ochrana území pro jadernou elektrárnu Bla-
hutovice, potencionální plochy pro hlubinná
úložiště vyhořelého jaderného paliva nebo lo-
kality pro výstavbu přehrad. 

Vedle těchto sporných dílčích záměrů je
navíc velmi problematická samotná koncepce
celého dokumentu a „uzavřenost“ jeho pří-
pravy. Politika územního rozvoje navzdory
svému poslání neklade jasné požadavky na
ochranu před zásahy do přírody a krajiny, ne-
konkretizuje podmínky pro ochranu území
podle zvláštních předpisů, nevěnuje se pod-
mínkám ochrany zemědělského půdního
fondu, ochrany ovzduší a klimatu, vodních po-
měrů ani sociálním otázkám. Ekologický
právní servis spolu se Zeleným kruhem 
a mnoha dalšími zainteresovanými občan-
skými sdruženími předložily ministerstvu pro
místní rozvoj a ministerstvu životního prostředí
připomínky k Politice územního rozvoje. 
O těchchto připomínkách několikrát jednali 
zástupci MŽP, MMR i veřejným ochráncem
práv. 
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Ekologický právní servis vytvořil k Politice
územního rozvoje zvláštní webové stránky [1],
předpřipravil připomínky pro veřejnost a spus-
til k nim SMS kampaň a ve spolupráci se Ze-
leným kruhem vydal i infolist pro veřejnost:
„Politika územního rozvoje – Kdo rozhodne 
o našem životním prostředí?“ [2]. Díky tlaku
NNO ministerstvo pro místní rozvoj zorgani-
zovalo také dvě veřejná projednání Politiky 
(v Praze a v Brně), nakonec se podařilo získat
8.000 připomínek občanů, obcí a nezisko-
vých organizací.

Jak ministerstvo pro místní rozvoj s těmito
připomínkami naloží nebylo v době zpraco-
vání příspěvku pro tuto publikaci známo.

Malá novelizace 
stavebního zákona

Na začátku roku 2008 projednávala Po-
slanecká sněmovna Parlamentu ČR tzv.
„malou“ novelizaci stavebního zákona, která
měla řešit pouze nejzávažnější problémy
vzniklé v souvislosti s účinností zbrusu no-
vého zákona. V rámci této novelizace se ale
jednotliví poslanci i senátoři pokusili prosadit
úpravu, která by zcela popírala princip
ochrany nezastavěného území a povinnosti
obcí systematicky plánovat výstavbu. Na-
vrhovali totiž, aby se souhlasem zastupitelstva
obce mohla probíhat výstavba mimo zasta-
věná území obce bez schváleného územního
plánu, a to až do horizontu let 2015 – 2020.
Takováto novelizace by zásadním způsobem
ohrožovala českou krajinu.

Nevládní organizace proto zahájily proti
této nebezpečné novelizaci kampaň a poža-
dovaly setrvání na principu povinného pláno-
vání výstavby v území. Úplného odmítnutí této
novely se sice dosáhnout nepodařilo, její vý-
sledná podoba je však oproti původnímu ná-
vrhu alespoň významně zmírněna. Umísťovat
stavby a následně i stavět v nezastavěných
územích obcí s neschváleným územním plá-
nem je tedy možné, ale pouze ve vyjmenova-
ných případech (zasíťované pozemky, stavby
na pozemcích, které sousedí se zastavěnými
pozemky, stavby pro zemědělství nebo stavby
občanského vybavení). Některé z těchto zá-
měrů musí být odsouhlaseny zastupitelstvem

obce a musí projít standardním územním ří-
zením. Výjimka platí do 31. 12. 2015. 
Ministerstvo pro místní rozvoj v současné
době připravuje další novelizaci stavebního
zákona, která bude s největší pravděpodob-
ností mnohem větší. 

Novelizace zákona 
o přístupu k informacím 

Na konci roku 2007 začalo ministerstvo
vnitra na základě usnesení vlády připravovat
novelizaci zákona o přístupu k informacím.
Podkladem k novelizaci byla obsáhlá analýza,
kterou Zelený kruh ve spolupráci s Ekologi-
ckým právním servisem připomínkoval. Díky
těmto připomínkám měly následně neziskové
organizace možnost aktivně se účastnit všech
probíhajících pracovních skupin a seminářů,
které se konaly v první polovině roku 2008. 
Z realizovaných seminářů vzešel návrh, který
byl dále postoupen do meziresortního připo-
mínkového řízení. Připomínky z něj jsou v sou-
časné době vypořádávány.

Pravděpodobně nejdůležitější chystanou
změnou je definice subjektu povinného po-
skytnout informace, která byla rozšířena již vý-
kladem Nejvyššího správního soudu. Nově se
bude za povinný subjekt považovat také práv-
nická osoba, v níž mají povinné subjekty roz-
hodující vliv, tedy např. veškeré akciové
společnosti nebo společnosti s ručením ome-
zeným zřizované obcí. 

Zadání celé novelizace bylo vedeno sna-
hou poskytování informací zefektivnit, zrychlit
a předejít situacím, kdy povinný subjekt opa-
kovaně žadateli neposkytne informaci, proto
byly navrženy i dílčí změny v nakládání se žá-
dostí nebo správním trestání. 

Zákon o ochraně přírody 
a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny se v le-
gislativních úpravách objevuje v několika rů-
zných podobách. Ministerstvo životního pro-
středí připravuje jeho zcela novou podobu,
ale zároveň muselo operativně reagovat na
zahájené soudní řízení ze strany Evropské
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unie. Proto do Poslanecké sněmovny předlo-
žilo dílčí novelizaci, která má řešit několik zá-
sadních nedostatků současné úpravy. 

První z navržených změn se týká výjimek.
Výjimky z druhové ochrany, které budou nově
upraveny způsobem, který zcela kopíruje ev-
ropskou směrnici. Změní se také způsob udě-
lování výjimek z ochrany chráněných území,
které by nově neměla udělovat vláda, ale pří-
slušné orgány veřejné správy v klasickém
správním řízení, tj. i za účasti veřejnosti. Tato
změna souvisí i se zásadní změnou kompe-
tencí orgánů ochrany přírody. Tato změna od-
ráží snahu soustředit rozhodování v daném
území u jednoho orgánu. Agentura pro
ochranu přírody a krajiny by měla nově být
jedním z orgánů veřejné správy. Z hlediska
praxe je jednou z nejdůležitějších z navrže-
ných úprav změna režimu pro kácení alejí
podél dopravních komunikací. Podle sou-
časné úpravy existuje možnost kácet takováto
stromořadí na základě pouhého ohlášení. To
by se mělo změnit, a i pro tento způsob ká-
cení by v budoucnu mělo být nezbytné získat
povolení.

Vedle této vládní novely je v současné
době v Poslanecké sněmovně i další noveli-
zace zákona, která se pokouší znemožnit
účast veřejnosti ve stavebním řízení změnou
ustanovení § 70 zákona tak, že by výslovně
vylučoval použití tohoto ustanovení ve sta-
vebním řízení. Zelený kruh se obrátil na po-
slance, aby tento návrh nepodporovali, 
a zároveň o návrhu informoval veřejnost pro-
střednictvím tiskových zpráv. 

A co nás čeká v příštím roce? Většina výše
zmiňovaných okruhů změn bude nějakým
způsobem probíhat i příští rok. Pro Zelený
kruh pravděpodobně stěžejním bude připra-
vovaná „velká novelizace“ stavebního zákona,
která opět poskytne prostor iniciativám k
omezování účasti veřejnosti a snižování stan-
dardů ochrany přírody. Zcela nově budou
také připravovány složkové předpisy týkající
se ochrany přírody a krajiny, ovzduší a od-
padů, které také mohou zásadně ovlivnit le-
gislativní prostředí. Ani příští rok tak nebude o
práci nouze.

Prameny:
[1] www.pur.eps.cz
[2] http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/

infolist-politika-ur-final.pdf.
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Zelený kruh dosud vydal:

Infolisty:
Předsednictví Radě EU – příležitost pro české ekologické organizace. Zelený kruh, 2008.

Politika územního rozvoje – Kdo rozhodne o našem životním prostředí? Zelený kruh, 2008.
Priority ekologických organizací pro české předsednictví EU. Zelený kruh, 2008.

Limity soudní ochrany v Čechách - sborník z mezinárodní konference 2008. Zelený kruh, 2008.
SWOT analýza přístupu ke spravedlnosti. Zelený kruh, 2008.
Účast veřejnosti a nový stavební zákon. Zelený kruh, 2007.

Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí. Zelený kruh , 2007. 
Pověz mi, kdo je nejkrásnější aneb parlament a životní prostředí v letech VII 2002-2006. Zelený kruh, 2006. 
Biomasa - návrat k lokální surovinové politice a šance pro ekologické nevládní organizace. Zelený kruh, 2006.

REACH - Nová chemická politika EU. Zelený kruh, 2005.
Financování péče o území NATURA 2000. Zelený kruh, 2005.

Nevládní neziskové organizace pomáhají životnímu prostředí. Zelený kruh, 2005.
Volební priority ekologických organizací. Zelený kruh, 2005.

Za cestu k zelenější Evropě (stanovisko environmentálních organizací k regionální evropské politice po roce 2006). 
Zelený kruh, Hnutí DUHA, ARNIKA,EPS, ČSOP; 2005.

Pověz mi, kdo je nejkrásnější aneb parlament a životní prostředí VI (2004). Zelený kruh, 2004.
Pověz mi, kdo je nejkrásnější aneb parlament a životní prostředí V (2003). Zelený kruh, 2003.

Pověz mi, kdo je nejkrásnější aneb parlament a životní prostředí v letech 1998-2000. Zelený kruh, 2002.

Zprávy o implemetaci Aarhuské úmluvy:
Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2007. Zelený kruh, 2007
Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2006. Zelený kruh, 2006.
Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2005. Zelený kruh, 2005.

Edice APEL:
Energie NADOSAH, bezpečnostní, sociální a ekonomické výzvy decentralizované energetiky. Zelený kruh & Hnutí DUHA; 2008.

Česká stopa, ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi. Zelený kruh & Hnutí DUHA; 2006.
České perverzní dotace, analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí. Zelený kruh & Hnutí DUHA; 2005.

Slepá ulice- politika dálkové přepravy zboží, její ekonomické souvislosti, ekologické důsledky a možná řešení. 
Zelený kruh & Hnutí DUHA; 2005.

Pracovní listy pro učitele: 
Odpovědná spotřeba. Zelený kruh, 2007. NOVINKA!
Hra o zemi a ekologická stopa. Zelený kruh, 2005.

Metody aktivního učení. Zelený kruh, 2005.
Pereme (se) každý den. Zelený kruh, 2003

Vetřelec - chcete, aby nás dostal? Aneb kde končí odpad v Praze. Zelený kruh, 2003
Jaký je stav životního prostředí u nás? Zelený kruh, 2002

Veškeré publikace jsou k dispozici zdarma. 
Pokud máte o publikace zájem, pište na renata.adamova@zelenykruh.cz.
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Životní prostředí očima 
nevládních organizací
Příspěvky z podzimního oborového setkání 
ekologických nevládních organizací 
(říjen 2008)

Zelený kruh, Praha, 2008

Zelený kruh je asociací 28 nevládních neziskových organizací. 
Zajišťuje organizační zázemí oborové platformy ekologických NNO, 
která zahrnuje významné nevládní ekologické organizace z celé ČR. 

Tato publikace je finančně podpořena Nadací Partnerství 

Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
www.zelenykruh.cz

ISBN:  978-80-903968-4-5

Zivotni prostredi ocima NO:Sestava 1  16.12.2008  12:02  Stránka 36


