
                                                        

Memorandum o vzájemné spolupráci 
 

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65,  
Praha 10, 100 10, IČ: 00164801, jednající ministrem 

Mgr. Tomášem Chalupou (dále jen „MŽP“) 

a 

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu se sídlem Na Františku 32,  
Praha 1, 110 15, IČ: 47609109, jednající ministrem 

MUDr. Martinem Kubou (dále jen „MPO“) 

a 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky se sídlem Freyova 948/11,  
Praha 9, 190 05, IČ: 00536211, jednající prezidentem  

Ing. Jaroslavem Hanákem (dále jen „SP ČR“) 

a 

Hospodářská komora České republiky, se sídlem Freyova 82/27,  
Praha 9, 190 00, IČ: 49279530, jednající prezidentem  

Petrem Kuželem, MBA (dále jen „HK ČR“) 

 

MŽP, MPO, SP ČR a HK ČR dále každá jako „strana“ a společně jako „strany“ 

u z a v í r a j í 

toto memorandum o zásadách vzájemné spolupráce v oblasti životního prostředí  

(dále jen „Memorandum“). 

Preambule 

Český průmysl v posledních 20 letech významně snížil negativní vlivy své činnosti na životní 
prostředí. Přetrvává však vysoká energetická a surovinová náročnost. Jejich snížení, či 
zefektivnění povede nejen ke zmenšení dopadů na životní prostředí, ale zároveň k vyšší 
nezávislosti České republiky a jejího průmyslu na zahraničních zdrojích.  

Úspěch této nové etapy rozvoje a transformace českého průmyslu vyžaduje zásadní 
zefektivnění komunikace klíčových partnerů na straně průmyslu a veřejné správy, neboť jsou 
si vědomi společné zodpovědnosti za stav životního prostředí. 

Strany se proto rozhodly navázat na předchozí spolupráci, která byla v některých případech 
formalizována dvoustrannými dohodami. Strany se dohodly na podpoře partnerství 
založeného na vzájemné koncepční a systémové spolupráci a výměně informací, s cílem 
podílet se na řešení otázek souvisejících s legislativou, a to zejména ve vztahu 
k podnikatelským subjektům, tím přispět k ochraně životního prostředí a zároveň ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v České republice. 
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I. 
Předmět spolupráce 

1. Předmětem spolupráce dle tohoto Memoranda je vzájemná koncepční a systémová 
spolupráce při řešení zásadních environmentálních, surovinových, energetických, 
průmyslových a strategických oblastí České republiky a Evropské unie s důrazem na 
vyvážení ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů. 

2. Pokud jsou v tomto Memorandu použity termíny „vyvinout maximální úsilí“ nebo 
„vynaložit maximální úsilí“, má se za to, že se jedná o snahu učinit veškeré právní 
a faktické kroky a uplatnit veškerý vliv k dosažení příslušného cíle či k provedení 
příslušného úkonu, které nebudou v rozporu se zákonem, dobrými mravy ani zásadami 
poctivého obchodního styku. 

II. 
Oblasti spolupráce 

Strany budou spolupracovat v následujících oblastech, a to takto: 

1. Strany vyvinou maximální úsilí, aby vzájemně projednávaly (i) nově navrhované, 
novelizované či transponované právní předpisy a celostátní strategické koncepce a (ii) 
revize a provádění platných právních předpisů a strategických koncepcí tak, aby SP ČR 
a HK ČR byly zapojeny do tohoto procesu co nejdříve a mohly se tak konstruktivně 
podílet na přípravě nové, či revizi a provádění stávající legislativy při plném respektování 
zásad připomínkového řízení při přijímání nových českých právních předpisů. MŽP se 
bude konstruktivně podílet na přípravě nové, či revizi a provádění stávající legislativy 
v oblasti surovinové, energetické a průmyslové politiky tak, aby byla zajištěna adekvátní 
ochrana životního prostředí. 

2. Strany vyvinou maximální úsilí k tomu, aby při přípravě nových právních předpisů byly 
komplexně posuzovány možné dopady těchto právních předpisů jak na český průmysl 
a životní prostředí, tak i obecně na všechny obyvatele České republiky (zejména reálné 
provádění RIA v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 14. 12. 2011 č. 922). 
V rámci takového posuzování budou nadále důkladně analyzovány možné náklady, které 
v důsledku implementace takových právních předpisů budou muset vynaložit 
podnikatelské subjekty. SP ČR a HK ČR poskytnou MŽP a MPO veškerou potřebnou 
součinnost v této oblasti včetně svých odborných znalostí a zkušeností pro provedení 
potřebných analýz a studií a budou intenzivně spolupracovat při zajištění veškerých 
potřebných dat relevantních pro přípravu koncepčních materiálů.  

3. MŽP a MPO vynaloží maximální úsilí k tomu, aby se vzájemně informovaly a aktivně 
spolupracovaly při přípravě národních i evropských právních předpisů, které mohou mít 
praktický dopad na ochranu životního prostředí i na český průmysl a podnikatelskou 
sféru obecně. Toto se týká rovněž projednávání návrhů zaměření intervencí a vymezení 
kompetence obou resortů v rámci přípravy na implementaci kohezní politiky EU pro 
období 2014-2020. 

4. SP ČR a HK ČR vynaloží maximální úsilí k zajištění spolupráce svých odborných poradců 
při řešení a posuzování odborných otázek týkajících se přípravy a implementace právních 
předpisů a strategických koncepcí a k zajištění potřebných dat relevantních pro přípravu 
těchto koncepčních materiálů. V rámci takového posuzování budou analyzovány možné 
ekonomické dopady se zohledněním environmentální a sociální oblasti. 
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5. Strany vynaloží maximální úsilí pro zlepšení kvality sociálního partnerství a posílení 
sociálního dialogu ohledně připravovaných právních předpisů a strategických koncepcí. 

6. Strany vynaloží maximální úsilí pro zvýšení efektivity poskytování (z veřejných prostředků 
hrazené) podpory firmám, zejména v jejich činnosti, která povede ke zvýšení ochrany 
životního prostředí. 

7. SP ČR a HK ČR vynaloží maximální úsilí při rozvoji environmentálních technologií resp. 
prosazování a zavádění nových environmentálních přístupů v podnikatelské praxi 
s důrazem na ty, kterou vedou ke kontinuálnímu omezování znečišťování, spotřeby 
přírodních zdrojů a fosilní energie, minimalizaci odpadů při současném zachování, či 
zvýšení konkurenceschopnosti podniků. 

8. Strany vyvinou maximální úsilí k přijetí opatření přispívajících k dlouhodobému zajištění 
ochrany životního prostředí a surovinové a energetické dostatečnosti státu.  

III. 
Akční plány 

1. Strany budou pravidelně konkretizovat rámcová témata spolupráce formou akčního 
plánu a to vždy na dvouleté období (dále jen „Akční plán“).  

2. První Akční plán je stanoven na jeden rok a tvoří přílohu č. 1 tohoto Memoranda. 

3. K podpisu Akčního plánu je oprávněn/a na straně MŽP odpovědný/á náměstek/kyně 
ministra, v jehož/jejíž gesci je sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, na straně 
MPO odpovědný/á náměstek/kyně ministra, v jehož/jejíž gesci jsou sekce energetiky 
a průmyslu, na straně SP ČR viceprezident, v jehož gesci je oblast životního prostředí, 
a na straně HK ČR viceprezident, v jehož gesci je oblast životního prostředí. 

4. Obsahové plnění Memoranda i Akčního plánu zajišťuje Koordinační skupina, tvořená 
2 zástupci každé strany Memoranda. Koordinační skupina průběžně (per rollam a jednání 
dle potřeby) pracuje na agendě vyplývající z Memoranda a Akčního plánu. Zasedání 
Koordinační skupiny bude svolávat a řídit vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů MŽP 
spolu s ředitelem Sekce hospodářské politiky SP ČR. 

5. Koordinační skupina je oprávněna svolávat odborné týmy k jednotlivým specifickým 
oblastem agend vyplývajících z Memoranda a Akčního plánu.  
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IV. 
Publicita 

1. Strany budou společně informovat veřejnost o obsahu Memoranda, a to prostřednictvím 
zveřejňování Akčního plánu a jeho aktualizací. 

2. Jiná forma a využití Memoranda k publicitě je možná po vzájemné dohodě stran 
v rozsahu dovoleném právními předpisy.  

V. 
Společné hodnocení plnění Memoranda 

1. Kontaktními osobami ve věcech plnění tohoto Memoranda jsou: 

 za MŽP - ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů 

 za MPO - ředitel(ka) odboru ekologie 

 za SP ČR - viceprezident SP ČR pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských 
regulací 

 za HK ČR - viceprezident HK ČR a předseda Sekce ekologie a životního prostředí 

 členové Koordinační skupiny. 

2. Strany se budou scházet minimálně jedenkrát ročně za účelem pravidelného hodnocení 
plnění tohoto Memoranda a Akčního plánu. Hodnocení příslušného kalendářního roku 
bude provedeno vždy do 1. 3. roku následujícího. První hodnocení bude provedeno 
k 1. 3. 2013 za rok 2012. K jednání připraví strany příslušné podklady. Koordinaci 
a organizaci spolupráce budou zajišťovat vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů MŽP 
a ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR. 

3. Vyhodnocení s doporučeními pro příští období (včetně např. přijetí dodatku k tomuto 
Memorandu) bude mít vždy písemnou formu a bude předloženo vedení MŽP, MPO,  
SP ČR a HK ČR. 
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Toto Memorandum je sepsáno v osmi stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou 
stejnopisech. 

2. Strany mohou ukončit spolupráci dle tohoto Memoranda písemnou výpovědí v případě 
neplnění jednotlivých ustanovení Memoranda, nebo bez udání důvodu, po předchozím 
projednání s ostatními stranami. Výpověď musí být zaslána písemně ostatním stranám. 
Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi všem ostatním stranám. Strany mají právo o tom informovat 
veřejnost.  

3. Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi stranami.  

4. Toto Memorandum lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku podepsaného 
všemi stranami.  

5. Strany prohlašují, že budou při naplňování cílů Memoranda postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby se podařilo dosáhnout cílů Memoranda. 

 
 
 
 
V Brně dne ……………………………….  2012 
 
 
 
 
………………………………………………..   ……………………………………………….. 
Mgr. Tomáš Chalupa     MUDr. Martin Kuba 
ministr       ministr 
Ministerstvo životního prostředí         Ministerstvo průmyslu a obchodu  
 
 
 
 
 
………………………………………………..   ……………………………………………….. 
Ing. Jaroslav Hanák     Petr Kužel, MBA  
prezident      prezident    
Svaz průmyslu a dopravy České republiky  Hospodářská komora České republiky



                                                        

 
Příloha č. 1 - Akční plán 

 

ke konkretizaci cílů a úkolů vyplývajících z Memoranda o vzájemné spolupráci mezi  
Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,  

Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Hospodářskou komorou České republiky 
pro období 2012 – 2013 

 

 

1. Zjednodušit přístup průmyslových podniků k dotacím z Operačního programu Životní prostředí 
včetně předjednání cílů a zaměření jednotlivých výzev pro průmysl. 

Odpovídá: MŽP 
Termín: 31. 10. 2012, předložení návrhů na zjednodušení přístupů podniků k dotacím OPŽP 

 

2. Zjednodušit přístup podniků k dotacím z Operačního programu Podnikání a inovace včetně 
předjednání cílů a zaměření jednotlivých výzev pro zlepšení ochrany životního prostředí, 
respektive pro snížení energetické náročnosti jejich činnosti, a to dle možností jednotlivých 
příjemců. Tuto skutečnost promítnout do dalších výzev v rámci OPPI. 

Odpovídá: MPO 
Termín: 31. 10. 2012, předložení návrhů na zjednodušení přístupů podniků k dotacím OPPI 
 

3. Optimalizovat postupy (nelegislativního charakteru) dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 
s cílem zkrátit proces EIA, a to při zachování stávajícího standardu ochrany životního prostředí. 

Odpovídá: MŽP 
Termín: 30. 11. 2012, informuje ostatní strany dohody o provedených krocích  

 

4. Provádět audit environmentální legislativy za účelem snížení administrativní a finanční zátěže 
podnikatelské sféry. 

Odpovídá: MPO, MŽP, SP ČR a HK ČR  
Termín: 15. 12. 2012, předložení informace o postupu auditu environmentální legislativy 
včetně vyhodnocení dosažených výsledků 

 

5. Zajistit součinnost při tvorbě nového zákona o odpadech a příslušných prováděcích předpisů 
v rámci implementace směrnice 2008/98/ES o odpadech. 

Odpovídá: MŽP 
Termín: 30. 10. 2012, informace o postupu spolupráce s dotčenými stranami a o návrhu řešení 
sporných bodů 
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6. Zpracovat informaci o míře souladu Státní energetické koncepce ČR, Surovinové politiky ČR, 
Státní politiky životního prostředí a Politiky ochrany klimatu v ČR z hlediska základních cílů 
a způsobu jejich naplňování. 

Odpovídá: MPO, MŽP 
Termín: 30. 11. 2012, MPO a MŽP připraví informaci o souladu výše uvedených dokumentů 

 

7. Tvorba evropské a české legislativy v oblasti obchodování se skleníkovými plyny po roce 2012 
včetně aukcí povolenek a přerozdělování finančních prostředků z aukcí. 

Odpovídá: MŽP, MPO 
Termín: 30. 9. 2012, zpráva o stavu příprav zákona a informace o návrzích způsobu využití 
finančních prostředků z výnosů prodeje povolenek v aukcích 

 

8. Identifikovat problémy při zpracování RIA na příkladu vybraných klíčových zákonů z roku 2012. 

Odpovídá: MŽP a MPO ve spolupráci s HK ČR a SP ČR  
Termín: 30. 10. 2012, předložení návrhů doplnění mechanizmů RIA na společné hodnocení 
dopadů legislativních návrhů na český průmysl 

 

9. Prosazovat opatření stanovená v Politice druhotných surovin ČR k zajišťování surovinové 
dostatečnosti státu formou podpory využívání druhotných surovin jako náhrady deficitních 
primárních zdrojů a tím zajištění jejich úspory. 

Odpovídá: MPO, MŽP, SP ČR, HK ČR 
Termín: průběžně 

 

10. Zajistit součinnost při přípravě nové legislativy o zpětném odběru výrobků s ukončenou 
životností. 

Odpovídá: MŽP, MPO  
Termín: 30. 10. 2012, informace o postupu přípravy návrhu nového zákona o zpětném odběru 
výrobků s ukončenou životností 
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11. Spolupracovat při přípravě Programů předcházení vzniku odpadů a Plánu odpadového 
hospodářství ČR s cílem dodržovat hierarchii nakládání s odpady. 

Odpovídá: MŽP, MPO, SP ČR, HK ČR  
Termín: 30. 11. 2012 

 

12. Projednat výsledky plnění Akčního plánu ve  skupině kontaktních osob, projednat upřesnění 
Akčního plánu na rok 2013 a návrhů na doplnění Akčního plánu na rok 2014. 

Odpovídá: MŽP, MPO, HK ČR, SP ČR 
Termín: 20. 12. 2012 

 

 

 

 

V Brně dne ……………………………….  2012 

 

 

 

 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 
Ing. Vojtěch Munzar Ing. Pavel Šolc 
náměstek ministra životního prostředí  náměstek ministra průmyslu a obchodu  
České republiky České republiky   
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….. ……………………………………………….. 
Mgr. Jan Rafaj, MBA Ing. Pavel Bartoš 
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy viceprezident Hospodářské komory 
České republiky a předseda Sekce ekologie a životního 

prostředí 


