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Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 222 517 143, fax 246 063 246, e-mail: zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz 

 

Praha, dne 10. 3. 2011 

Vážený pane ministře,  

 

rádi bychom tímto dopisem veřejně reagovali na Vaše představení Návrhu na řešení opatření k posílení 

konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu ochrany životního prostředí .  

 

Zelený kruh a mnozí jeho členové se přípravy tohoto materiálu aktivně účastnili. Výslednou podobu 

a zejména pak úpravy, které v něm byly na poslední chvíli a zcela neveřejně provedeny, považujeme ovšem 

za nesplňující deklarovaný účel. Pokud by byly přijaty, budou dalším příspěvkem k současnému 

nevyhovujícímu stavu legislativy, která je přespříliš komplikovaná, nesrozumitelná, a v  důsledku pak velmi 

často měněna. Tento stav je nepříznivý jak pro životní prostředí a občany tak i podnikatele a přispívá ke 

ztrátě konkurenceschopnosti českého hospodářství rozhodně více, než předpisy k  ochraně životního 

prostředí. Níže se vyjádříme především k následujícím opatřením a ke dvěma ze změn: 

 

1. Proces EIA v oblasti stavebního zákona bude zjednodušen 

 

Česká koncepce samostatného procesu EIA  je poměrně neobvyklá. Zelený kruh a další nevládní organizace se 

proto nebrání zefektivnění a vzájemnému provázání jednotlivých řízení. Tato defragmentace  by měla zaručit, 

že kromě snížení administrativní, časové a finanční zátěže pro všechny zúčastněné, nepovede ke snížení 

současného standardu ochrany životního prostředí, ale pokud možno naopak k jeho posílení. Dosažení tohoto 

cíle by měly podle našeho názoru zajistit především následující principy a podmínky, které jsou  již podle 

krátkého představení připravované integrace porušovány: 

- zachování kompetencí orgánů ochrany životního prostředí,  

- zachování současné úrovně možností účasti veřejnosti a posílení možností ovlivnit konečné rozhodnutí o 

povolení záměru, 

- posílení aspektu srovnání alternativ posuzovaného záměru,  

- v rozhodnutí o povolení záměru více zohlednit všechny podstatné informace a podklady v zniklé v 

průběhu posuzování vlivů záměru, 

- zajištění efektivního soudního přezkumu po stránce věcné i procesní.  

 

2. Účast občanů a občanských sdružení na ochraně přírody bude upravena tak, aby ochrana přírody 

nebyla zneužívána k procesním obstrukcím 

 

Návrhy na vyloučení veřejnosti z rozhodování o jejich prostředí se v České republice objevují zcela pravidelně 

několikrát do roka (i když až dosud se tak nedělo ze strany MŽP). Plynou z  naprostého nepochopení role 

veřejnosti jako partnera výhodného pro práci úřadů i investory – zkvalitňují rozhodování, přinášejí svoje 

znalosti, jsou významným prostředkem v boji pro korupci a netransparentnosti veřejné správy. Namísto toho 

je veřejnost obviňována z procesních obstrukcí bez předložení jediného důkazu. Navíc není jasná souvislost 

mezi konkurenceschopností ekonomiky a rozsahem oprávnění veřejnosti. Z  pohledu na okolní státy se zdá být 

spíše opačná (státy s vyspělou ekonomikou mají většinou velmi 
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vysoké demokratické standardy včetně širokých oprávnění pro veřejnost). Pokud je účastenství veřejnosti 

zneužíváno nebo nezvládáno ve správních řízeních příslušnými úředníky, není chyba v  předpisech, ale v jejich 

nekompetentnosti a neschopnosti oddělit racionální a konstruktivní příspěvky, vyjádření či námitky od  těch 

neodůvodněných nebo nepravdivých. 

 

Závěrem bychom se chtěli pozastavit nad vyčíslovanými úsporami. Během celého procesu jsme 

nezaznamenali Vámi zmiňované vyčíslování úspor. Zajímalo by nás proto , na základě jakých analýz jste k nim 

došel.  

Domníváme se, že Váš zásah do připravované legislativy není přínosný, naopak.  Navržené změny jdou přímo 

proti zájmům lidí, kteří si v místě, kde žijí, pokoušejí zachovat zdravé a kvalitní životní prostředí. To je zcela 

v rozporu s posláním funkce ministra životního prostředí, který by zájmy veřejnosti a přírody měl mezi 

ostatními resorty hájit. Věříme proto, že svůj připravovaný krok, vzhledem k uvedeným skutečnostem ještě 

přehodnotíte a nepodniknete žádné nevratné kroky, které by posílily konkurenceschopnost české 

podnikatelské sféry za cenu škod na životním prostředí a snížení konkurenceschopnosti ČR v úrovni zdraví a 

sociálního statusu jejich obyvatel. 

 

 

 

Petra Humlíčková, legislativní koordinátorka Zeleného kruhu 

Tel: +420 732 685 835, e-mail: petra.humlickova@zelenykruh.cz   

 

 

 

Dopis dále podpořili:  

 

Zora Kasiková, mluvčí sdružení Arnika  

Tel.: +420 606 727 942, e-mail: zora.kasikova@arnika.org 

 

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí 

Tel: +420 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz  

 

Milan Štefanec, člen Rady NESEHNUTÍ 

Tel: +420 605 239 579, e-mail: milan.stefanec@nesehnuti.cz  

 

Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život 

Tel: +603 841 304, email: jiri.dlouhy@gmail.com 

 

Josef Kadubec, ředitel Rosa  

Tel: +777 578 252, email: kadubec@rosacb.cz ,  
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