
Ministr Miloš Kužvart v Bulharsku

Ve dnech 12. – 13. dubna 2001 uskutečnil ministr životního prostředí Miloš Kužvart reciproční
návštěvu Bulharské republiky, a to na pozvání ministryně životního prostředí a vodního
hospodářství Bulharské republiky Evdokie Manevy.

Významnou součástí návštěvy bylo jednání odborníků z pracovní skupiny „Monitorování stavu životního
prostředí”, konkrétně odborníků pro oblast vodního a odpadového hospodářství. Na přání bulharské strany
se u příležitosti návštěvy setkali také odborníci pro oblast klimatických změn.

Oba ministři společně zhodnotili dosavadní spolupráci jako úspěšnou. Od podepsání Dohody
o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí v Praze dne 14. listopadu 2000 začaly aktivně
spolupracovat již čtyři expertní skupiny (skupina evropská integrace a legislativa, a dále skupiny pro oblast
vody, odpady a klimatické změny), mezi nimiž dochází k výměně důležitých informací a praktických
zkušeností.

Z jednání pracovních skupin, která proběhla samostatně pro každou skupinu, vyplynuly tyto závěry:

Oblast vody:
1) V rámci jednání došlo k výměně informací a písemných materiálů s hlavním zaměřením na: probíhající

transpozici a implementaci směrnic EU v oblasti vody, implementační plány, institucionální uspořádání,
finanční a investiční strategie, vyjednávání s EU, ostatní mezinárodní spolupráci.

2) Obě strany považují výsledky jednání za velmi užitečné a navrhují další spolupráci především formou
výměny informací se zaměřením na problémové oblasti, za které jsou považovány: čištění městských
odpadních vod, nebezpečné látky, rámcová směrnice o vodní politice, reporting, výměna informací
o výsledcích probíhajících twinning projektů, včetně pozvání expertů druhé strany na důležité semináře.

3) Pro rok 2002 navrhují účastníci jednání dvě setkání, která by se mohla uskutečnit u příležitosti reciproční
návštěvy ministryně životního prostředí a vodního hospodářství v České republice a u příležitosti
plánované prezentace českých čistírenských technologií v Sofii.

Oblast odpadů:
1) Při jednání byly diskutovány všechny oblasti odpadového hospodářství a byla nalezena řada společných

problémů, mezi něž patří např. nebezpečné odpady a jejich klasifikace, směrnice o obalech a obalových
odpadech, spolupráce mezi ministerstvem a obcemi atd.

2) Česká strana projevila zájem o informace týkající se aktivit Agentury ochrany přírody v oblasti nakládání
s odpady v Bulharské republice. Bulharská strana se naopak zajímala o řešení problematiky
přeshraničního pohybu odpadů v ČR.

3) V rámci setkání došlo k výměně materiálů a současně byly vytipovány zájmové materiály na obou
stranách, jejichž výměna proběhne dodatečně.

Oblast klimatické změny:
1) Došlo ke zhodnocení globální politické situace v oblasti klimatických změn a posouzení současné situace

obou států. Bulharsko i Česká republika jsou připraveny ratifikovat Kjótský protokol v průběhu roku 2002 i
v případě, že USA odstoupí od jeho ratifikace.

2) Výměna zkušeností s projekty společného plnění, tzv. JI projekty. ČR se rozhodla nepodepsat
s holandskou vládou do rozhodnutí COP-6bis „Memorandum porozumění” o výměně emisních kreditů,
Bulharsko již s holandskou vládou „Memorandum porozumění” o výměně kreditů podepsalo.

3) Podmínky a možnosti využívání uhlíkového fondu (PCF). ČR již podepsala se Světovou bankou
„Memorandum porozumění” týkající se testování budoucích mechanismů obchodování s emisními
kredity, Bulharsko je před jeho podepsáním.

4) Další setkání expertů pro oblast klimatických se uskuteční začátkem července 2001 ve Varšavě. Při
tomto jednání dojde ke sjednocení pozice před pokračováním konference COP-6bis.

5) V rámci další spolupráce bude probíhat výměna dokumentů a budou vytvořeny a zprostředkovány další
kontakty mezi konkrétními experty z obou zemí.

Na závěr jednání pozval ministr Miloš Kužvart ministryni životního prostředí a vodního hospodářství
Bulharské republiky Evdokii Manevu na reciproční návštěvu České republiky v prvním pololetí roku 2002.

Vzájemná spolupráce založená z velké
části na výměně informací týkajících se
aktuálního stavu legislativy v oblasti
životního prostředí je velkým přínosem
v přípravě obou států na vstup do EU.
Spolupráce částečně přispívá i k oživení
bilaterální spolupráce České a Bulharské
republiky a směřuje ke zvolení společných
strategií i sjednocení postojů zejména ve



vztahu ke státům Evropské unie.
Mgr. Michaela Jeřábková,
odbor evropské integrace

Česká delegace při jednání v Bulharsku

Aktuální stav programů ISPA pro životní prostředí
Program ISPA – Instrument for Structural Policies for Pre Accesion – je nástrojem

předvstupní politiky Evropské unie pro kandidátské země v oblasti ekonomické a sociální
soudržnosti, politiky životního prostředí a dopravy na léta 2000 až 2006. Prostředky z programu
ISPA mohou být poskytnuty zpravidla formou nenávratné podpory do výše 75 % celkových
nákladů pro obce, sdružení obcí, organizační složky státu apod. Projekty musí mít významný
dopad do oblasti životního prostředí a jejich celkové náklady musí přesáhnout 5 milionů EUR.
Příjem a vyhodnocování žádostí o podporu z programu ISPA se řídí Směrnicí pro předkládání
žádostí o podporu z programu ISPA, schválenou v lednu 2001, která plně odráží požadavky EU.

Státní fond životního prostředí České republiky se stal od roku 2001 rozhodnutím vlády ČR ze dne
14. února t.r. (usnesení vlády č.149) implementační agenturou pro programy ISPA počínaje rokem
2001. V loňském roce nově vytvořený úsek zahraničních vztahů SFŽP pod vedením náměstka ředitelky
Ing. Mgr. Tomáše Novotného se podílí na přípravě projektů, předložených se žádostí o finanční podporu
v rámci programů ISPA, a na zabezpečování řady dalších souvisejících činností.

V závěru roku 2000 byly Řídícím výborem ISPA schváleny dva granty zaměřené na oblast rekonstrukce
kanalizace v Ostravě (příspěvek EK činí 16,6 mil. EUR) a v Brně (příspěvek EK 17,8 mil. EUR). Finanční
memoranda k těmto projektům za českou stranu v únoru letošního roku podepsal 1. náměstek ministra
financí Jan Mládek. Vlastní implementace projektů bude zahájena po vypracování a schválení zadávacích
(tendrových) dokumentací a po schválení výsledků výběrových řízení. Předpokládá se, že k realizaci dojde
ještě v tomto roce. Implementací obou projektů bylo podle platných finančních memorand pověřeno Centrum
pro regionální rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj.

V letošním roce předpokládá Evropská komise navýšení podpory projektům z oblasti životního prostředí
až na 60 % roční částky určené pro Českou republiku, což znamená něco přes 42 milionů EUR. Koncem
února 2001 byl předložen první letošní projekt „Dostavba systému zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohoské oblasti”. Celkový rozpočet tohoto projektu,
který zahrnuje 10 podprojektů čistíren odpadních vod a úpraven vod, činí přes 19 milionů EUR
s požadovaným grantem ISPA 66 %. Očekáváme, že tento projekt předložený Severočeskou vodárenskou
společností, a.s., bude projednán na letním zasedání Řídícího výboru ISPA letos v červnu. K dalším třem
předloženým návrhům projektů ISPA probíhá v současné době technické připomínkové řízení. Jedná se
o projekty:

1. Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace v Jihlavě s celkovými náklady 16,3 milionů EUR
a požadavkem na 68 % financování z ISPA. Jde mimo jiné o rekonstrukci ČOV v Jihlavě s kapacitou 99 tisíc
ekvivalentních obyvatel.

2. Kmenová stoka v Karviné s celkovými náklady 18,7 milionů EUR a požadavkem na 75% financování
z ISPA.

3. Obnova a dostavba vodohospodářské infrastruktury města Prahy, který předložilo hlavní město.
Celkové náklady projektu jsou počítány ve výši téměř 55,4 milionů EUR s požadavkem na financování
z ISPA ve výši 60 % nákladů. Cílem projektu je obnovit a vybudovat vodohospodářskou strukturu
v okrajových částech Prahy.

V případě projednání a schválení přijetí všech čtyř předkládaných projektů v roce 2001 (Podkrušnohoří,
Jihlava, Karviná a Praha) dojde k naplnění a překročení alokace na rok 2001, která činí 42,1 milionů EUR.
Evropská komise předběžně očekává předložení projektů pro letošní rok do 30. 6. 2001.

V březnu 2001 posoudila pracovní skupina ISPA na Ministerstvu životního prostředí celkem
33 projektových záměrů, které obdržel Státní fond životního prostředí ČR do konce ledna. Pracovní skupina
ISPA brala při posuzování v úvahu nejen vztah předkládaných záměrů se stanovenými prioritami, ale také
připravenost daného záměru (tj. územní řízení, stavební povolení) a schopnost žadatele zpracovat přihlášku
ISPA v požadovaném termínu do 30. června 2001. Bylo doporučeno doplnit stávající seznam o dalších
6 záměrů projektů, které také aspirují již na prostředky z programu ISPA na rok 2001:

projekt celkový rozpočet v mil.
EUR

požadované % grantu
ISPA

Čistá Bečva 83,1 75
Ochrana vod povodí Dyje 216,4 (rozdělená na etapy 66,6



v jednotlivých letech)
Kanalizace a  ČOV Konice 5,5 75
Rekonstrukce a dobudování
kanalizace  Olomouc

11,8 74

Intenzifikace ČOV  Uherské
Hradiště

6 80

Vodárenská soustava Jižní Čechy 23,3 50

(vd)
Praha je město krásné, ale na velké části svého území stále ještě bez kanalizace

Výstava a konference Green Week v Bruselu

Ve dnech 24. – 28. dubna 2001 uspořádalo Generální ředitelství pro životní prostředí
Evropské komise v Bruselu výstavu a konferenci s názvem „Green Week”. Jejím hlavním cílem
byla diskuse připravovaného Šestého akčního programu pro životní prostředí Evropské unie,
který by měl být přijat ještě do letních prázdnin Evropské komise a na jehož přípravě se podílely
i kandidátské země včetně České republiky.

Výstava a konference Green Week byla určena pro
široké spektrum účastníků – pro odborníky z řad
mezinárodních, národních a lokálních institucí, pro
podnikatele v oblasti životního prostředí, pro nevládní
organizace i pro širokou veřejnost. Akce probíhala
v moderní budově Evropské komise Charlemagne
a byla zajištěna na velmi vysoké úrovni.

Své zastoupení měla na konferenci i na výstavě
i Česká republika. Konference se zúčastnil za odbor
evropské integrace MŽP Jan Dusík (diskuse
o rozšíření EU), Jaroslav Fiala za Český
hydrometeorologický ústav (diskuse o programu CAFE
– Čisté ovzduší pro Evropu) a František Kožíšek za
Státní zdravotní ústav (konference o kvalitě vody ke
koupání).

Česká republika měla jako jediná kandidátská
země na výstavě svůj vlastní panel s názvem „Česká
republika již není jednou z nejznečištěnějších zemí
v Evropě”. Byl rozdělen na čtyři tématické okruhy –
vývoj ochrany životního prostředí v ČR po roce 1990,
příprava na vstup do Evropské unie, stav životního
prostředí a aktuální problémy ochrany životního
prostředí. Součástí panelu, jehož obsah si lze
prohlédnout na Internetové stránce MŽP, byla i celá



řada grafů, tabulek a fotografií. Vedle panelu byly na výstavě Green Week k dispozici četné publikace
o České republice a jejím životním prostředí v řadě jazyků, a to nejen od MŽP, ale i od nevládních
organizací, univerzit apod. Český panel byl velmi vyhledávaným cílem návštěvníků výstavy a konference a
přispěl tak k dalšímu šíření povědomí o České republice jako budoucím členovi Evropské unie, jakož i o tom,
že se zde životní prostředí přes přetrvávající problémy výrazně zlepšilo.

Mgr. Jan Dusík,
ředitel odboru evropské integrace

ENVIROFILM 2001, Slovensko
Ve dnech 2. – 5. května 2001 se konal v Banské Bystrici, ve Zvolenu a v Banské Štiavnici VII. ročník

mezinárodního festivalu filmů, televizních programů a videoprogramů s tematikou tvorby a ochrany životního
prostředí ENVIROFILM 2001.

Předsedou mezinárodní poroty byl prof. Jan Čeřovský (ČR), dalšími členy Kateřina Javorská a Vladimír Haviar
(Slovenská televize), Steve L. Lichtag (USA) a Ferenc Varga (Maďarsko).

Do soutěže bylo přihlášeno 101 filmů z 23 zemí, z nich porota ocenila 15.
Hlavní cenu Envirofilmu 2001 získal pořad „Tajomné Mamberamo” slovenského režiséra a cestovatele

Pavola Barabáše.

Ceny v kategoriích:
Zlatá havárie (Kyrgyzstan), Stopy v písku (Rakousko), Jurský žralok (Velká Británie), Vítr Černobylu

(Bělorusko).
Slavnostního předávání cena festivalu na Zvolenském zámku v pátek 4. května večer se zúčastnil společně

s ministrem životního prostředí Slovenské republiky László Miklósem také ministr Miloš Kužvart, v rámci setkání
ministrů ŽP Visegrádské čtyřky, konané v Bojnicích.

Miloš Kužvart převzal za film „Ekohistorie” režiséra Tomáše Škrdlanta Cenu generálního ředitele Slovenské
agentury životního prostředí.

Za Českou republiku získal také Cenu rektora Univerzity Mateje Bela Banská Bystrica seriál pořadů
o využívání obnovitelných zdrojů „Energie pro 21. století” režisérů Vladimíra Kunze a Petra Jandy.

Další informace www.sazp.sk.
(jir)


