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Zásadní připomínky
1) Náhrada termínů
V celém textu Zprávy nahradit termíny „centrální zásobování teplem“ a „centrální vytápění“ termínem
„soustava zásobování tepelnou energií“ s odpovídající gramatickou úpravou v závislosti na kontextu.
Odůvodnění:
Termíny „centrální zásobování teplem“ a „centrální vytápění“ jsou zastaralé, v platné relevantní
legislativě (zejména Energetický zákon a navazující legislativa) je používán termín „soustava zásobování
tepelnou energií“ viz §2 odst. 2 c) bod 14 Energetického zákona
„soustavou zásobování tepelnou energií soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji
tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění,
chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu
tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována
a provozována ve veřejném zájmu“.
Odpovídajícím způsobem je třeba upravit i definici termínu v „Terminologickém slovníku“.
Ekvivalentem „dodávky tepelné energie v rámci soustavy zásobování tepelnou energií“ je pojem
„dálkové vytápění“ jen v případě dodávky energie pro vytápění a ohřev teplé vody.
2) 2.3 Zranitelnost území ČR z hlediska nedostatku vody - Str. 14 – druhý odstavec
Požadujeme odstranění nebo alespoň razantní úpravu následující věty na str. 178 Zprávy: „Průmysl
produkuje, dováží a zpracovává chemické látky, směsi a výrobky, jejichž obsah nemá vždy známé
vlastnosti z hlediska toxicity pro životní prostředí i pro člověka.“

Odůvodnění:
V souvislosti s platnou legislativou v oblasti REACH, CLP, BREF i další přísnou regulací si nejsme vědomi,
že by vůbec bylo možné českým (či evropským) průmyslem produkovat, dovážet a zpracovávat
chemické látky, směsi a výrobky, jejichž obsah nemá vždy známé vlastnosti z hlediska toxicity pro
životní prostředí i pro člověka.“ Dodavatel chemický látek z EU musí vždy splňovat zákonné
environmentální požadavky EU z hlediska REACH a CLP!
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