PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
11/2018 – 11/2019
Dokument doplňuje Programové prohlášení Svazu za oblast životního prostředí. Obsahuje základní priority,
prosazované principy a požadavky. Vychází z diskusí v členské základně a v Expertním týmu Svazu pro
environmentální politiku. Představuje požadavky zejména ve vztahu k vládě ČR, zejména pro období
11/2018-11/2019.
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Zajistit udržitelný systém financování vodního hospodářství a potřeb adaptace na klimatickou změnu
bez negativních dopadů na konkurenceschopnost českého průmyslu.
V souvislosti s řešením problematiky sucha řešit koncepčním a udržitelným způsobem minimální
zůstatkové průtoky a současně minimalizovat negativní hospodářské dopady.
Zahrnout klíčové dotčené odběratele vody do příslušných orgánů na všech úrovních dle zákona
o vodách pro případy zvládání krizových situací sucha.
V novém programovacím období i v rámci současného období čerpání z fondů EU pro podniky jasně
a efektivně nastavit umožnění čerpání podpory pro projekty řešící situaci v oblasti nakládání s vodou
(sucho). Umožnit bezplatné získání vody do retenčních nádrží v dobách jejího nadbytku.
V ochraně ovzduší symetricky regulovat velké i malé zdroje znečištění. Zaměřit se na oblasti, kde je
redukční potenciál emisí ekonomicky využitelný. V souladu se směrnicí o průmyslových emisích
zachovat možnost udělování výjimek z BAT pro velké spalovací zdroje.
Nejen legislativním rámcem ale i motivačními a osvětovými nástroji podpořit širší aplikaci základních
principů oběhového hospodářství, zejména pak hierarchii nakládání s odpady. Vytvořit podpůrné
prostředí pro rozvoj veškerých možností dalšího využití produktů či materiálů s ohledem na
ekonomické faktory tak, aby nekončily na skládkách.
− Na národní úrovni neprodleně implementovat do odpadové legislativy, mj. nového zákona
o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o obalech, mechanismy zajišťující
soulad s oběhovým hospodářstvím.
− Neposouvat termín zákazu skládkování a nastavit přechodné období s využitím nástrojů k zamezení
negativních ekonomických dopadů.
− Vytvořit vhodné investiční prostředí umožňující technologickou generační změnu v odpadovém
hospodářství, a to všem subjektům, které se na tvorbě odpadů i jejich zpětném odběru a zpracování
podílejí, včetně výrobců, na které je legislativně přenášena tzv. rozšířená zodpovědnost výrobců
(EPR).
− Co nejdříve zajistit zvýšení skládkovacího poplatku na evropsky srovnatelnou úroveň k zajištění
plnění cíle odklonu od skládkování a k podpoře plnění recyklačních cílů stanovených novými
evropskými směrnicemi.
Motivačními nástroji (například daňovým zvýhodněním recyklovaných výrobků, nákupy recyklovaných
výrobků ve veřejných zakázkách, dotačními programy) podpořit rozvoj recyklačního průmyslu, včetně
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případných možných investic výrobců, s cílem zajistit co nejvíce materiálu pro opětovné použití do
výroby nových výrobků.
Zpracovat prováděcí předpisy k zákonu o odpadech a k zákonu o výrobcích s ukončenou životností,
zamezit úpravám s negativními ekonomickými dopady na podnikatelskou sféru. Zahrnout Svaz do
přípravy návrhů právních norem.
Zajistit sjednocení statistik vykazování odpadů tak, aby firmy vyplňovaly pouze jeden dotazník
a příslušné státní organizace (ČSÚ a MŽP) jednou poskytnutá data navzájem sdílely.
Zasadit se o vytvoření nástroje pro dobrovolné vyrovnání mezi všemi účastníky zpětného odběru v
rámci nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, a to především s cílem plnění stanovených
kvót pro ČR, jak ve sběru, tak i ve zpracování, a to u těch skupin výrobků s ukončenou životností, kde to
bude nezbytné.
Podporovat opatření vedoucí k obnově zestárlého vozového parku.
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