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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 na rok 2021.
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Realizovat změnu režimu financování vodního hospodářství v ČR a podniků Povodí. Stabilizovat
cenu vody ve formě poplatku pro podzemní i povrchovou vodu s ohledem na zajištění ochrany
podzemní vody. Narovnat cenu povrchové vody a zamezit jejímu dalšímu neúměrnému růstu.
Prosazovat důkladnou analýzu dopadů na průmysl pro případné znovuotevření změny regulace
minimálního zůstatkového průtoku, zajistit, aby nedošlo k ohrožení fungování firem.
V rámci novelizace vodního zákona zabezpečit účast významných odběratelů vody v Komisi pro sucho
a upustit od novelizace § 12, kterou se z moci úřední usnadňují změny stávajících vodoprávních
povolení a oslabuje se tak právní jistota držitelů povolení.
Zajistit zapojení významných odběratelů vody do tvorby Plánů sucha a zohlednit i ekonomické
dopady na firmy.
Podporovat projekty na výstavbu a rekonstrukci retenčních nádrží na sběr srážkové vody
a souvisejících zařízení. Dále podporovat projekty, které umožní snížení potřeby odběru povrchových
vod, jako je výstavba cirkulačních chladicích systémů a modernizace stávajících chladicích systémů.
Podporovat výstavbu vodních nádrží v ČR.

Ochrana klimatu a ovzduší








Prosazovat reálný cíl snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030, který bude založen na kvalitní
dopadové studii na členské státy a na sektory. Obdobně požadovat dopadovou studii také při
případném navýšení cíle pro podíl energie z obnovitelných zdrojů a navýšení cíle pro energetickou
účinnost. Při vyjednávání použít výstupy z vlastní studie dekarbonizace. V případě navýšení cílů
současně požadovat předložení ochranných a kompenzačních opatření.
Respektovat specifika některých odvětví, pro která bude dosažení dekarbonizace extrémně nákladné
a problematické, kvůli emisím skleníkových plynů z výrobních procesů (například výroba cementu,
oceli, zpracování ropy a petrochemie), pro které technologie zatím neexistují či jsou pouze ve stádiu
vývoje.
Prosazovat pravomoc členských států stanovit si své příspěvky k evropským klimatickoenergetickým cílům dle národních specifik a ekonomických možností a stanovit si vlastní trajektorii
dosažení dekarbonizace pomocí národních opatření respektujících technologickou neutralitu.
Napomáhat municipalitám, firmám a domácnostem ve změně na nízkoemisní a bezemisní zdroje
energie a formy dopravy prostřednictvím úlev a motivačních opatření.
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Prosazovat jadernou energetiku jako významnou část energetického mixu ČR a technologie
k dosažení dekarbonizace.
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 a zjednodušit možnost udělování výjimek z BAT pro velké spalovací zdroje.
Monitorovat proces revize Směrnice o průmyslových emisích a aktivně odmítat veškeré snahy
o dřívější revizi referenčních BREF dokumentů.
Prosazovat postupný přechod od užití tuhých fosilních paliv v lokálních spalovacích zařízeních
k obnovitelným zdrojům energie, alternativním palivům a zemnímu plynu.
Podpořit flexibilní nastavení strukturálních a kohezních fondů, nediskriminovat žádné typy podniků.
Maximálně využít prostředků z nástrojů jako je Just Transition Fund či Recovery and Resilience
Facility.
Zajistit nastavení Modernizačního fondu včetně notifikace veřejné podpory u Evropské komise tak,
aby 1. výzva byla vypsána v lednu 2021. Nestanovovat nová národní omezení pro způsobilost
projektů a umožnit tak efektivní a rychlé čerpání národní alokace.
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Dokončit proces schvalování tzv. balíčku odpadových zákonů, který zajistí odklon od skládkování a
rozvoj alternativních využití odpadů, zejména pomocí dostatečně vysokého skládkovacího poplatku.
Dále nepřekračovat termín zákazu skládkování využitelného odpadu pro rok 2030 a tento deklarovat
jako politicky neměnný.
Přijmout prováděcí předpisy k tzv. balíčku odpadových zákonů po konzultacích s podnikatelskou
sférou, aby byly naplněny cíle oběhového hospodářství a zajištěna podpora hierarchie nakládání
s odpady a ekonomická efektivnost recyklačních technologií.
Přijmout opatření na podporu recyklačního průmyslu a využívání druhotných surovin, a to včetně
pozitivních ekonomických nástrojů k podpoře recyklace na všech úrovních, jako například daňové
či přímé zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů, zelené zakázky veřejných institucí jako
příklad dobré praxe či dotační podpory v operačních programech, s možností podpory i pro velké
podniky.
Implementovat směrnice EK SUP (single use plastics) do českého práva při požadavku provedení
dopadové studie se specifikací možných náhrad SUP a souvisejících nákladů a jejich disponibility, a to
po předchozích konzultacích se zaměstnavatelskými svazy a s následnou dostatečnou legisvakancí
pro firmy. Zohlednit nezbytnost využití plastů pro jednorázové použití pro balení a zajištění kvality
potravin a zdravotnické účely (včetně boje proti epidemiím).
Nastolit systémovou a přímou finanční podporu budování technologií pro hygienické využití plastů,
které se díky své povaze a zejména znečištění a nebezpečné kontaminaci absolutně nehodí pro
klasickou materiálovou recyklaci. Podporovat i chemickou recyklaci.
Aktivně podporovat i výstavbu nových zařízení pro odstranění či využití odpadů z těžkého průmyslu
jako alternativu skládkování v případech, kde je možnost recyklace minimální nebo spojena
s negativními dopady na zdraví nebo životní prostředí.
V příslušných národních dokumentech a strategiích identifikovat a dostatečně zohlednit význam
a roli průmyslových odvětví naplňujících principy oběhového hospodářství.
Aktivně prosazovat jednoduchost a administrativní nenáročnost legislativních požadavků spojených
se zaváděním principů oběhového hospodářství.
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Podporovat usnadnění recyklace dožitého betonu na nové kamenivo pro stavební účely.
Zajistit sjednocení statistik vykazování odpadů tak, aby firmy vyplňovaly pouze jeden dotazník
a příslušné státní organizace (ČSÚ a MŽP) jednou poskytnutá data navzájem sdílely.

V Praze dne 16. 9. 2020
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