
 

 

 

 

1. Připomínka ke zvýrazněné části odstavce u Specifického cíle 1.2.1 Emise znečišťujících látek do 
ovzduší se snižují na str. 15 
"V oblasti ostatních, nespalovacích, průmyslových zdrojů znečištění byla v minulosti přijata opatření ke 
snížení fugitivních emisí prachu, a to zejména prostřednictvím zpřísnění podmínek provozu ve vyhlášce 
č. 415/2012 Sb. Snížení emisí prachu si vynutily také Závěry o BAT, jejichž podstatnou část promítají 
krajské úřady do povolení provozu. Tyto změny jsou spojeny také s opatřeními obsaženými v 
Programech zlepšování kvality ovzduší, a to zejména v aglomeraci Ostrava-Karviná-Frýdek Místek. 
Další potenciál existuje ve fugitivních emisích prachu z výrobních hal sléváren, případně v kompletní 
rekonstrukci některých hutních provozů (např. výroba oceli), v hledání a omezování dalších zdrojů 
fugitivních emisí nejen v oblasti hutnictví, ale např. těžby paliv či jiných nerostných surovin." 
 
Upozorňujeme, že potenciál dalšího významného snižování fugitivních emisí v hutním sektoru je velmi 
omezený. 
 
Odůvodnění: 
Hutní průmysl investoval v uplynulých 5 létech obrovské prostředky do snížení emisí prachu, včetně 
zdrojů fugitivních emisí. Např. Třinecké železárny snížily emise prachu za toto pětileté období o více 
než 2/3. Podle aktuálních podkladů z ČHMÚ (např. projekt TA ČR TITSMZP704) se hutní průmysl již 
podílí na imisní koncentraci ve svém okolí pouze jednotkami procent a stal se minoritním zdrojem v 
porovnání s lokálními topeništi, regionálním přenosem, včetně významného přenosu z Polska, 
minerální prašností, či dálkového transportu. Potenciál dalšího významného snižování fugitivních emisí 
v hutním sektoru je velmi omezený z důvodu dosažení stropu současných technologických možností. 
 
Tato připomínka je zásadní 
 
 
2. Připomínka 
V cílech v oblasti vody, emisí znečišťujících látek, OZE, OH, a dalších klíčových oblastech, jsou jako 
podpůrné programy zmiňovány zejména OP ŽP a OP TAK. K plnění těchto cílů však významnou měrou 
přispívá a bude přispívat průmysl. Je tedy potřeba zajistit, aby se do současných návrhů obou těchto 
programů, v nichž jsou mnohdy jako cílová skupina uváděny MSP, promítla i možnost plně čerpat 
podporu i pro velké podniky (stejně jako pro MSP). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
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3. Připomínka 
Specifický cíl 2.1.1 Emise skleníkových plynů klesají - v podkapitole "Zdroje financování" (str. 39) 
požadujeme doplnit Modernizační fond (MF), aby byl zajištěn soulad se zákonem 1/2020 Sb. k EU ETS, 
který v § 12, odstavci 2 uvádí: "Prostředky Modernizačního fondu se použijí na financování projektů na 
snižování emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické 
účinnosti." 
 
Odůvodnění: 
V EU dochází ke zpřísňování klimatických cílů a motivace a tlak na velké podniky k dalším opatřením ve 
smyslu snižování emisí CO2 bude enormní. Právě MF bude pro velké průmyslové podniky v rámci EU 
ETS zásadním zdrojem možného financování významných projektů na snižování emisí CO2. Text v cílech 
OZE či energetické účinnosti již MF uvádí jako zdroj podpory a je ho tak třeba doplnit i v rámci tohoto 
individuálního cíle, který s uvedenými dvěma často přímo souvisí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
4. Připomínka 
Specifický cíl 2.1.2 Energetická účinnost se zvyšuje - v podkapitole "Typová opatření"(str. 40) 
požadujeme k bodu "Využívání odpadního tepla" doplnit "a odpadních plynů". 
 
Odůvodnění: 
Odpadní plyny jsou plyny, které vznikají nevyhnutelně při procesech výroby - jsou výsledkem chemické 
reakce dané výroby (např. při výrobě oceli). Jejich energetický obsah je mnohdy velmi vysoký a je 
nasnadě ho maximálně využívat (k výrobě elektřiny/tepla), o což se dnes podniky snaží, namísto jejich 
vypouštění do ovzduší spalováním bez využití a s negativními dopady na ŽP, včetně emisí CO2. Využitím 
těchto plynů dojde k úsporám CO2, neboť nebudou muset být použity jiné zdroje energie. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
5. Připomínka 
Specifický cíl 2.2.1 Materiálová náročnost ekonomiky se snižuje - v podkapitole "Typová opatření"(str. 
44) požadujeme doplnění bodu "podpora zavádění a zlepšování principů oběhového hospodářství".  
 
Odůvodnění: 
Tento bod je stěžejní a de facto zastřešuje i některé body již uvedené. Evropská Komise ve svém 
materiálu Zelená dohoda pro Evropu zdůrazňuje přechod k maximálnímu oběhovému hospodářství 
jako jeden z hlavních cílů. Podobným způsobem je zacílena i připravovaná strategie Cirkulární Česko 
2040. V materiálu, navíc pod strategickým cílem k oběhovému hospodářství (2.2), je tedy třeba 
zdůraznit, že bude podporováno zavádění či zintenzivňování oběhových principů, aby byla podpora 
dostatečně flexibilní. 
 
V rámci stejného specifického cíle preferujeme uvést, že budou podporovány a zvýhodňovány výroby 
recyklovatelných materiálů. Tento bod by byl plně v souladu s cíli oběhového hospodářství a poskytl 
by další stimul/motivaci k výrobě recyklovatelných produktů a produktů z recyklovaných materiálů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 



6. Připomínka 

Kapitola 2. Nízkouhlíkové a oběhové hospodářství, 2.1 Přechod na nízkouhlíkové hospodářství, SWOT 

Analýza (str. 96) 

 

V oddílu Příležitosti (O - Opportunities) navrhujeme v prvním bodě nahradit slovo „Odstavení“ 

slovem „Efektivizace“, takto: 

 

„Efektivizace uhelných tepelných elektráren nebo přechod na jiný druh paliva“ 

 

Odůvodnění: 

Politicky nucené odstavení uhelných elektráren nemusí mít lineární dopad na snížení emisí (jiné 

zdroje, které je na trhu nahradí, mohou vypouštět více emisí), zatímco zefektivnění provozu 

současných elektráren tento efekt přinese. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

7. Připomínka 

Kapitola 2. Nízkouhlíkové a oběhové hospodářství, 2.1 Přechod na nízkouhlíkové hospodářství, SWOT 

Analýza (str. 96) 

 

V oddílu Hrozby (T - Threats) navrhujeme odstranění posledního bodu: 

 

„Vyřazení některých sektorů ze systému EU ETS“ 

 

Odůvodnění: 

Není jasné, co se pod touto teoretickou možností myslí. Autoři identifikovali nějaké tendence k 

zužování systému EU ETS? Dosavadní diskuse jdou podle našeho názoru spíše opačným směrem. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Další zásadní připomínky: 

bod strana text revize odůvodnění 

Strategický 
cíl 1.1 

6 … prováděním 
revitalizací vodních 
toků, 
zprůchodňování 
vodních toků 
(odstraňování 
překážek, realizace 
rybích přechodů). 

…prováděním revitalizací 
vodních toků, mezi které 
patří jak méně náročné 
úpravy koryt a břehů, tak i 
navracení toků do 
původních koryt, 
zprůchodňování vodních 
toků (odstraňování překážek, 
realizace rybích přechodů). 

Zpřesnění a doplnění 
textu. 

Specifický 
cíl 1.1.1 

6 Kvalita povrchových 
vod závisí na 
přírodních. 

Kvalita povrchových vod 
závisí na přírodních 
podmínkách a jejich poloze. 

Zpřesnění a doplnění 
textu. 



Specifický 
cíl 1.1.2 

9 ------ Surovinová politika České 
republiky v oblasti 
nerostných surovin a jejich 
zdrojů (MPO) 

Doplnění relevantní 
strategie. 

Specifický 
cíl 1.2.1 

14 … topeniště 
v domácnostech, 
doprava a 
zemědělství. 

…topeniště v domácnostech, 
doprava a zemědělství. 
V případě lokálních topenišť 
se jedná o nejvýznamnější 
sektor i v mnoha 
průmyslových oblastech. 
 

Zpřesnění a doplnění 
textu. 

Specifický 
cíl 1.2.1 

14 … za vozidla splňující 
emisní normy EURO 
5 a 6, která vykazují 
nižší emise NOx, 
nebo 
s alternativními 
pohony… 

…za vozidla splňující emisní 
normy EURO 5 a 6, která 
vykazují nižší emise NOx, 
nebo s alternativními 
pohony, nové legislativní 
povinnosti (nařízení 
Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/631) pro 
výrobce automobilů 
(požadavek na emisní 
náročnost registrovaných 
vozů dané značky max 95 
gCO2/km a s tím související 
zvýšení podílu nízko- a 
bezemisních pohonů) od 
2020… 

Zpřesnění a doplnění 
textu. 

Specifický 
cíl 1.2.1 

15 … paliv v kombinaci 
s nízkou účinností 
konverze zejména 
v případě části 
uhelných elektráren. 

paliv v kombinaci s nižší 
účinností konverze 
v případě některých 
uhelných elektráren. 

Zpřesnění a doplnění 
textu. 

Specifický 
cíl 1.2.1 

15 Obměna zdrojů 
tepla v sektoru 
lokálního vytápění 
domácností, 

Obměna zdrojů tepla v 
sektoru lokálního vytápění 
domácností a podpora 
obnovitelných zdrojů např. 
v oblasti ohřevu TUV, 

Doplnění 
relevantního 
typového opatření. 

Specifický 
cíl 1.2.2 

16 Tento vliv průmyslu 
je plošný. 

Tento vliv průmyslu je plošný 
a zahrnuje také vliv 
průmyslu ze zahraničních 
zdrojů (přeshraniční 
přenos). 

Zpřesnění a doplnění 
textu. 

Specifický 
cíl 1.2.2 

17 ---- Podpora obnovitelných a 
nízkoemisních zdrojů pro 
vytápění a ohřev TUV 

Doplnění 
relevantního 
typového opatření. 

Specifický 
cíl 1.2.3 

18 Aktivity a projekty 
vedoucí ke snížení 
přeshraničního 
přenosu 
znečišťujících látek 

Aktivity, studie, vyjednané 
smlouvy, bilaterální jednání 
a dohody a projekty vedoucí 
ke snížení přeshraničního 
přenosu znečišťujících látek 

Doplnění indikátoru. 



Příloha X 
1.3.1a 

118 Emise těžkých kovů 
a POPs do ovzduší 

Vyjmout Parametr hodnocení 
emisí těžkých kovů a 
POPs je velmi 
problematický 
z pohledu velké míry 
nejistoty výsledků 
měření těchto 
škodlivin. Navíc 
nejsou obsaženy v 
NPSE. 

Příloha X 
1.3.1a 

118 emise kadmia (Cd) 
poklesly o 29,9 % 
emise kadmia (Cd) 
poklesly o 22,4 % 

Vyjmout Pravděpodobně 
chyba - nelze 
posoudit. 

Specifický 
cíl 2.1.1 

39 --- Národní program snižování 
emisí 

Doplnění relevantní 
strategie. 

Specifický 
cíl 2.1.1 

40 ---- Modernizační fond Doplnění 
relevantního zdroje 
financování. 

Specifický 
cíl 2.1.2 

40 ---- Národní akční plán 
energetické účinnosti ČR 

Doplnění relevantní 
strategie. 

Specifický 
cíl 2.1.3 

42 … solárních panelů 
do zastavěných 
území, např. na 
střechy, před 
aplikací na 
zemědělskou půdu 

…solárních panelů do 
zastavěných území, např. na 
střechy, na brownfieldy, 
jinak nevyužité půdy nebo 
půdy nízké kvality před 
aplikací na bonitní 
zemědělskou půdu 

Zpřesnění a doplnění 
textu ve smyslu 
dosažení nutného 
minima pro dosažení 
emisních cílů 2030. 

Specifický 
cíl 2.1.3 

42 ---- Národní program snižování 
emisí 

Doplnění relevantní 
strategie. 

2.1 SWOT 98 ---- Nevyužití potenciálu OZE Doplnění slabých 
stránek. 

2.1 SWOT 98 ---- Otálení s ekologickou a 
daňovou reformou – 
nezavedení ceny uhlíku 
mimo EU ETS 

Doplnění hrozeb. 

 

 

 


