
Informace o kompatibilitě Státní politiky životního prostředí s 6. Akčním
programem EU pro životní prostředí

Dne 10. 1. 2001 vláda usnesením č. 38 schválila aktualizovanou Státní politiku životního
prostředí České republiky (SPŽP ČR).

SPŽP ČR je základním, strategickým a průřezovým dokumentem pro vypracování
podrobných programů v jednotlivých složkách životního prostředí a pro řešení horizontálních
environmentálních problémů. Zahrnuje analýzu současného stavu životního prostředí v ČR a
zcela konkrétně zpracovává hlavní směry ochrany životního prostředí v rozmezí let 2001 – 2005.
V SPŽP ČR jsou dále formulovány zásady týkající se životního prostředí, cíle a nástroje k jejich
dosažení. Důležitým aspektem je implementace environmentálních aspektů do regionálních a
sektorových politik (zejména průmyslové, energetické, surovinové, dopravní, zemědělské,
cestovního ruchu). SPŽP ČR tedy představuje vysoce integrální a důležitý dokument vlády, který
bude současně podkladem pro přípravu Národní strategie udržitelného rozvoje v ČR.

V rámci SPŽP ČR je významné sladění priorit České republiky s požadavky souvisejícími
s nadcházejícím vstupem našeho státu do EU. Proto existuje přímá souvislost SPŽP ČR s Národním
programem přípravy na členství v EU, s Aproximační strategií pro oblast životního prostředí,
implementačními plány i Státním programem ochrany přírody a krajiny České republiky.

Směřování České republiky do Evropské unie zaostřuje pozornost jednak na přetrvávající rozdíly
v právní úpravě životního prostředí, jednak na rozdíly v prosazování práva a úrovni řešení některých
problémů. Opatření, která jsou pevně zarámována koncepcí udržitelného rozvoje a která jsou nezbytnou
součástí předvstupní strategie, tvoří:
1) harmonizace a implementace environmentálního práva Evropské unie v České republice,
2) přizpůsobení administrativního a institucionálního zázemí ochrany životního prostředí a převzetí

úspěšných metod vynucování práva,
3) zlepšení mnoha parametrů kvality životního prostředí nejméně na úroveň průměru členských zemí

Evropské unie,
4) zlepšení datové a informační základny, zprovoznění funkčního jednotného informačního systému

o životním prostředí, který umožní poskytování informací o stavu životního prostředí v regionálním průřezu
(kraje, okresy, města) včetně možnosti modelovat a vyhodnocovat efektivnost přijímaných opatření,

5) účast soukromého sektoru a široké veřejnosti v environmentálních aktivitách,
6) posílení investic zejména v ochraně vod, dále pak v ochraně ovzduší a nakládání s odpady,
7) efektivní spolupráce s Evropskou agenturou životního prostředí – EEA (na Evropské informační

a pozorovací síti životního prostředí – EIONETu při předávání a harmonizaci dat).
Při zpracování aktualizované SPŽP ČR nám globální hodnocení 5. Akčního programu EU pro životní

prostředí (dále 5. AP EU pro životní prostředí) a podkladové dokumenty 6. Akčního programu EU pro životní
prostředí (dále 6. AP EU pro životní prostředí) poskytlo řadu orientačních bodů. Jak 6. AP EU pro životní
prostředí, schválený Evropskou komisí, tak i SPŽP ČR chápe environmentální politiku v širším kontextu, kde
jsou sledovány environmentální, sociální a ekonomické cíle koordinovaně a vzájemně slučitelným
způsobem. V obou materiálech je udržitelný rozvoj zaměřen na životní úroveň současných a budoucích
generací v Evropě i na celém světě ve smyslu ekonomické prosperity, sociální spravedlnosti, zabezpečení
vysokých environmentálních standardů a šetrného hospodaření s přírodními zdroji.

Za jeden z důležitých cílů SPŽP ČR, podobně jako 6. AP EU pro životní prostředí, považujeme stále větší
prosazování integrace environmentálních aspektů do jednotlivých sektorových politik a do
ekonomických sektorů v rámci postupného odstraňování problémů v kvalitě životního prostředí v místě
jejich vzniku. Je nutné do těchto aktivit s větší váhou zapojit občany a významné představitele, protože
bez jejich účasti by náš rozvoj, navzdory novým environmentálním opatřením, byl i nadále
z environmentálního hlediska trvale neudržitelný. Je nutné proto postupně zabezpečovat vyváženost mezi
ekonomikou, životním prostředím a zabezpečením sociálních jistot občanů.

6. AP EU pro životní prostředí je jedním z pilířů v celkové strategii EU pro udržitelný rozvoj a proto
definuje environmentální, ekonomické a sociální cíle, které se musí vzájemně posilovat.

Soustřeďme se na implementaci environmentálních aspektů do sektorových politik. Tento problém
je společnou prioritou jak pro 6. AP EU pro životní prostředí, tak i pro SPŽP ČR. Už dnes lze konstatovat, že
máme v této oblasti společné cíle. Dále jsou uvedeny společné priority v pěti základních sektorech, tak jak je
definuje 6. AP EU pro životní prostředí a SPŽP ČR, tj. v sektoru průmyslu, v energetice, zemědělství,
dopravě a cestovním ruchu.

1. Sektor průmyslu:



- zpracovat a realizovat průmyslové strategie, které přihlížejí k bezpečnostním a preventivním
zásadám s ohledem na možné dopady těchto provozů a výrobků na životní prostředí,

- definovat a zavést řídící principy pro průmyslové sektory, vedoucí k dosažení kontinuální kontroly
znečišťování z průmyslových provozů (např. EMAS),

- zpracovat integrovanou výrobkovou politiku – IPP (v současnosti se na základních principech IPP
pracuje na MŽP (zástupce MŽP se zúčastnil diskuse k IPP spolu s členskými zeměmi EU v březnu 2001),

- zpracovat a realizovat chemické strategie, strategie bezpečnosti výrobků a výrobních provozů a procesů,
- těsněji spolupracovat s průmyslovou sférou na všech úrovních. V ČR je vytvořen dobrý předpoklad

podepsanou „Dohodou o spolupráci mezi MŽP, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou
podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj” a jeho „Akčním plánem pro roky 2000 – 2002”. Ze
strany EU je očekávaná podpora rozvoje tzv. zelených služeb – řetězců např. hotelů, velkoobchodů i
maloobchodních sítí, které budou přednostně nabízet, kupovat a užívat environmentálně šetrnější výrobky
a služby. V této oblasti je dobrým příkladem na straně České republiky vládou schválené usnesení vlády
ČR č. 720 z 19. 7. 2000 „Podpora rozvoje prodeje a užívání environmentálně šetrných výrobků”.
Usnesení doporučilo všem ministerstvům a organizacím jim podřízeným přednostně nakupovat a užívat
výrobky označené logem „Ekologicky šetrný výrobek”. Pro plnění uvedeného usnesení Ministerstvo
životního prostředí zabezpečilo, aby všechna ministerstva měla k dispozici aktuální seznamy všech
ekologicky šetrných výrobků, včetně kontaktních adres na firmy, které uvedené výrobky vyrábějí a samo
MŽP má Příkaz ministra č. 13 z roku 1998, kterým se ukládá MŽP a organizacím pracujícím pod ním
přednostně nakupovat a užívat takto označené výrobky. Vláda současně ministrovi životního prostředí
uložila úkol - jednou ročně k 31. 3. po-čínaje rokem 2001 hodnotit přínosy tohoto usnesení a předložit
informaci vládě,

- soustředit se na podporu malých a středních podniků s důrazem na pomoc zavedení EMS/EMAS.
V tomto ČR má dobré výsledky: v rámci Směrnice o financování ze Státního fondu životního prostředí od
1. 6. 2000 byla schválena kapitola, na jejímž základě je poskytována dotace pro podniky k implementaci
ISO 14001 nebo EMAS. V prosinci 2000 skončil dvouletý projekt, financovaný z EU k zavedení EMAS
v malých a středních podnicích v ČR. Environmentální systém řízení dle EMAS byl v tomto projektu
zaveden u 13 podniků, validace bude ukončena do konce června 2001. Dalším úspěchem je, že v ČR byli
akreditováni dva čeští ověřovatelé EMAS plně ve shodě s postupy v EU (CERT ACO Kladno a ITC Zlín).
Vstřícný přístup MPO k implementaci nových systémů řízení v podnicích lze vidět na podpoře financování
zavedených environmentálních systémů řízení dle ISO 14000 nebo EMAS v rámci programu TRH, ze
kterého se malým a středním podnikům poskytuje dotace ve výši nákladů na zavedení ISO 14001 nebo
EMAS maximálně do výše 200 000 Kč v kalendářním roce. Dále uvádíme, že k 20. 3. 2001 bylo v ČR
117 podniků s certifikovaným environmentálním systémem řízení dle ISO 14000 a jsou registrované
4 podniky s EMAS,

- postupně zavést indikátory životního prostředí, na jejichž základě by byly monitorovány srovnatelné
údaje a hodnocena kvalita životního prostředí. K jejich postupnému uplatnění pro hodnocení životního
prostředí je v současné době řešeno několik výzkumných úkolů.

2. Sektor energetiky
6. AP EU pro životní prostředí vychází v oblasti zásobování energií z únosného zatížení životního

prostředí. Jedná se v podstatě o udržitelné zásobování energií. Z toho vychází i priority SPŽP pro oblast
energetiky. SPŽP definuje dvě kritéria udržitelného zásobování energií:

! šetrné využití neobnovitelných zdrojů energie a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie,
! minimalizace negativních vlivů energetiky na životní prostředí snižováním emisí škodlivin

z energetických procesů.
Ke splnění uvedených kritérií je dle SPŽP ČR nutné vytvořit vhodné legislativní a ekonomické

prostředí. Nová energetická legislativa (energetický zákon a zákon o hospodaření energií) je plně
harmonizována s legislativou EU. Např. při podnikání v energetice je nutné naplňovat princip prevence a
předběžné opatrnosti (udělování licencí a autorizací).

SPŽP ČR počítá v podmínkách ČR se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2010
na 4 až 6 %, což však nenaplňuje požadavek EU zvýšit tento podíl na cca 12 %. Nástrojem na podporu
realizace uvedených cílů by měl být Státní program podpory úspor a obnovitelných zdrojů energie, podle
zákona o hospodaření energií pak Národní program. Splnění uvedených cílů nutně vyžaduje státní podporu.
A zde vidíme jisté problémy. Z vyhodnocení Státního programu totiž vyplývá, že skutečně poskytnutá
státní podpora byla v uplynulých letech podstatně nižší (ani ne poloviční), než se předpokládalo.

MŽP podporuje v posledních letech (od roku 1995) technicky a finančně zpracování územních
energetických koncepcí, kde jsou opatření 6. AP EU pro životní prostředí v plném rozsahu navrhována a
realizována. Zpracování územních koncepcí je zabezpečováno formou plánování, o kterém se hovoří i
v 6. AP EU pro životní prostředí.

Celkově se dá říci, že priority SPŽP ČR jsou v souladu s prioritami 6. AP EU pro životní prostředí
EU. Problematické bude pouze splnění požadavku 6. AP - zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na
spotřebě primárních zdrojů energie do roku 2010 na 12 %.



Energetická politika ČR definuje z hlediska udržitelného zásobování energií stejné priority jako SPŽP ČR.
Toho se aktivitami MŽP podařilo dosáhnout. Nepodařilo se však dosáhnout vytvoření optimálních podmínek
pro realizaci uvedených cílů. To je nutné zohlednit při každoročním vyhodnocování plnění cílů Energetické
politiky před předložením do vlády. Až dosud se vláda spíše zabývala otázkou privatizace energetických
společností (možnost získání finančních prostředků), než např. otázkou vytvoření vhodného prostředí pro
rozšíření moderních technologií na bázi obnovitelných zdrojů energie.

3. Sektor zemědělství
Z hlediska srovnání SPŽP ČR s přístupy EU v 6. AP EU pro životní prostředí jsme v souladu, cílem je:

- prosazovat v zemědělské praxi udržitelné zemědělské metody, včetně lepší vyváženosti vstupů
(strategie chemikálií a pesticidů) a výstupů, ochrany půdy, ochranu biodiversity (NATURA 2000 a
agroenvironmentální programy) a krajiny, kvality a kvantity vody (rámcová směrnice o vodě, směrnice
o dusičnanech).
K dalším prioritním cílům patří informovanost a účast občanů při environmentálním rozhodování, stejně

jako odpovědnost za činnosti, které by mohly poškozovat životní prostředí:
- průběžně hodnotit a zdokonalovat sbíraní údajů, souvisejících s vazbami mezi zemědělstvím a životním

prostředím,
- vyvíjet další agro-environmentální opatření, integrované výrobní metody a organické zemědělství,

případně další nové formy udržitelného zemědělství,
- naplňovat Národní programy a opatření, které by měly uvádět do praxe požadavky ochrany životního

prostředí na základě jasné identifikace národních a regionálních problémů životního prostředí,
- na regionální úrovni je nutné zavádět dobré zemědělské metody v široké kooperaci mezi zemědělci,

nevládními organizacemi a dalšími zájmovými skupinami.

4. Sektor dopravy
Společnými cíly pro SPŽP ČR a 6. AP EU pro životní prostředí jsou:

- internalizovat náklady na ochranu životního prostředí do cen dopravy, k tomu spravedlivě a
efektivně oceňovat na základě principu „znečišťovatel platí” včetně spravedlivého zdanění paliv pro
všechny druhy dopravy a přesun k variabilnímu zdanění vozidel v rámci zvýšení uvědomění veřejnosti
o environmentálních nákladech na jejich cestování,

- snížit škodlivé dopady dopravy, i podporou a využíváním informační a komunikační technologie jako
náhrady za dopravu,

- zaměřit se na přesun nákladní a osobní dopravy ze silniční na hromadnou a méně škodlivé
způsoby dopravy (železnice, námořní doprava a vnitrozemské vodní cesty). Klíčové by mělo být oživení
železničního sektoru EU a vytvoření pravidel pro státní zásobování, příznivější pro tento druh dopravy,

- v souvislosti s transevropskou dopravní sítí a také na úrovni národní se zabývat strategickým
environmentálním hodnocením velkých plánů a programů pro dopravu,

- podporovat ty projekty z regionálních fondů, které podporují snižování soukromé a silniční nákladní
dopravy,

- v rámci státního zásobování podporovat ty aktivity, které jsou příznivé pro životní prostředí,
- ve střednědobém horizontu zaměřit výzkum na zdokonalování vozidel, technologie spalování a

katalyzátorů paliv a infrastruktury pro omezení emisí z výfuků, spotřeby energie a snižování hluku,
využívání telekomunikací a navigačních systémů k provázaní různých způsobů dopravy, poskytování
inovačních informačních služeb a optimalizace dopravních systémů jak v osobní, tak i v nákladní dopravě,

- v dlouhodobé perspektivě zaměřit výzkumné práce na nové technologie pohonů a paliv, které jsou
s těmito technologiemi spojené,

- zaměřit se na rozvoj obnovitelných zdrojů energie,
- tak jako v jiných sektorech se zaměřit na přijetí nezbytných kroků k vypracování jednoznačných a

porovnatelných údajů pro sestavování indikátorů.

5. Sektor cestovního ruchu
Jde o nejrychleji rostoucí hospodářský sektor a vzhledem k mezinárodní povaze tohoto sektoru hraje

toto hospodářské odvětví významnou roli. Je nutné tento sektor řešit strategicky ve vztahu k jiným
sektorových politikám. K hlavním aktivitám 6. AP EU pro životní prostředí zařazujeme:
- zabezpečit, aby všechny další sektorové politiky přihlížely k trendům sektoru cestovního ruchu,
- je potřebné vyvinout indikátory cestovního ruchu a brát v úvahu celkový dopad turistiky a s ní

spojených infrastruktur na životní prostředí (znečišťování ovzduší, emise CO2, voda, biodiversita, horské
oblasti apod.),

- zabývat se cestovním ruchem na vysoké profesionální úrovni.
Z hlediska ekonomického zabezpečení plnění cílů SPŽP lze konstatovat, že v souladu s doporučením

Evropské komise budou výrazněji využívány ekonomické nástroje. Pro zajištění tohoto cíle budou



postupně vytvářeny žádoucí podmínky, zejména na základě nové koncepce ekonomických nástrojů, která
bude připravena jako rozpracování SPŽP ČR.

Konkrétní aplikace ekonomických nástrojů bude probíhat v různých časových horizontech, především
ve vazbě na realizaci prioritních cílů politiky SPŽP ČR. Významným ekonomickým nástrojem jsou přímé
(dotace, půjčky, resp. jejich kombinace) a nepřímé (záruky na úvěr, příspěvek na částečnou úhradu úroků
z úvěru) finanční podpory poskytované v rámci Finanční strategie Státního fondu životního prostředí
České republiky (SFŽP ČR). Strategie zpracovaná pro období 2000 až 2005 kodifikuje SFŽP ČR jako
jednotný ekologický fond integrující podporu financování rozhodujících oblastí životního prostředí.

Závěrem informujeme, že vládou schválená aktualizovaná Státní politika životního prostředí byla
zpracovávaná na MŽP s tím, že jsme průběžně sledovali dokumenty EU, směřující k formulaci 6. AP EU pro
životní prostředí. Jednalo se zejména o kritické hodnocení výsledků 5. AP EU pro životní prostředí samotnou
EK, závěry Helsinského summitu a následně další podkladové materiály, včetně posledního návrhu 6. AP
EU pro životní prostředí před jeho schválením Evropským parlamentem. Z uvedených důvodu konstatujeme,
že SPŽP považujeme za dokument, který je v souladu s 6. AP EU pro životní prostředí jak v cílech, tak
i v nástrojích, zabezpečujících dosažení formulovaných globálních a dalších cílů v ochraně životního
prostředí.

(odbor strategií MŽP; materiál předložen jako informace pro vládu)

Informace o hodnocení přínosů Národního programu čistší produkce za
rok 2000

Preventivní strategie ochrany životního prostředí, která posuzuje dopady činnosti člověka na
životní prostředí jako celek – integrovaně - a nepodporuje přenášení znečištění z jedné složky
životního prostředí do druhé, dává možnost volby pro způsob, jakým stanovených cílů v
ochraně životního prostředí dosáhnout s využitím preventivních metod. Čistší produkce patří
k nástrojům, podporujícím aplikaci preventivní ochrany životního prostředí, a přispívá
k udržitelnému rozvoji v České republice.

Čistší produkci je možno charakterizovat takto:
! je zaměřena na prevenci, tedy snížení množství a toxicity odpadů (tuhých, kapalných i plynných) přímo

u zdroje jejich vzniku,
! využívá efektivněji energii, suroviny a materiály, vede k jejich úspoře a je tedy ekonomicky přínosná,
! aplikuje se opakovaně, vede tedy k neustálému snižování dopadů výroby na životní prostředí,
! umožňuje snížit kapacitu koncových technologií (čistírny odpadních vod, odlučovače a jiná zařízení, která

omezují výstup znečištění do životního prostředí) či odstraňuje jejich potřebu vůbec,
! snižuje dopady výroby nejen na životní prostředí, ale i na lidské zdraví a bezpečnost,
! dotýká se nejen výrobního procesu, ale vyžaduje též změny v systému řízení podniku.

Záměry spojované s čistší produkcí jsou v podstatě shodné se záměry realizovat nejlepší výrobní
postupy, neboť čistší produkce
! odstraňuje příčiny vzniku odpadu u zdroje pomocí preventivních opatření, která jsou součástí výrobních

technologií,
! hodnotí odpad jako výrobní ztrátu,
! efektivněji využívá suroviny a energie vstupující do procesu,
! zahrnuje princip stálého zlepšování, který opakovaným prověřováním možnosti prevence vede ke

stálému snižování negativních dopadů z činnosti podniku na životní prostředí,
! sleduje výrobní technologie jako celek, bez izolovaného posuzování dopadu na jednotlivé složky životního

prostředí.
Účelem Národního programu čistší produkce (NPCP) je změnit přístup podniků, samosprávy, státní

správy i veřejnosti k volbě opatření, zajišťujících ochranu životního prostředí při průmyslové a jiné činnosti,
včetně poskytování služeb tak, že budou z pohledu prevence posuzovat své záměry a dávat přednost
preventivním opatřením.

NPCP má vytvářet podmínky pro realizaci dobrovolných aktivit podniků a organizací v oblasti
preventivní ochrany životního prostředí. Cílovou skupinou NPCP jsou podniky/subjekty soukromého i
veřejného sektoru, orgány samosprávy a státní správy.

Přijetím usnesení č. 165 z 9. 2. 2000, k Národnímu programu čistší produkce (NPCP), vytvořila vláda ČR
prostor:
! k širšímu uplatnění tohoto dobrovolného preventivního nástroje v ochraně životního prostředí v České

republice,
! pro plnění Mezinárodní deklarace o čistší produkci, ke které se Česká republika přihlásila v roce 1999.

Na 6. celosvětovém semináři k čistší produkci, organizovaném UNEP a kanadskou vládou v roce 2000
v Montrealu, byla Česká republika na základě dosažených výsledků v prosazování a implementaci čistší
produkce i v rámci Národního programu čistší produkce pozitivně hodnocena a vyzvána náměstkem



generálního tajemníka OSN a výkonným ředitelem UNEP Klausem Töpferem k uspořádání
7. mezinárodního semináře k čistší produkci v roce 2002 v Praze.

V únoru 2001 zahájilo MŽP přípravná jednání s příslušnými zástupci DTIE i UNEP. Pan Klaus Töpfer při
své návštěvě v Praze ve dnech 16. a 17. března 2001 opětovně potvrdil zájem UNEP uspořádat tento
seminář v Praze. V současnosti je na MŽP zpracováván příslušný materiál o přípravě 7. semináře; následně
bude předložen vládě ČR.

V souladu s usnesením vlády č. 165 z roku 2000 k Národnímu programu čistší produkce byla ministrem
životního prostředí ustavena Rada NPCP. Předsedou Rady NPCP je Ing. Lubomír Petružela, CSc.,
náměstek ministra životního prostředí, tajemníkem Rady je RNDr. Dagmar Sucharovová, zástupkyně
ředitele odboru strategií Ministerstva životního prostředí.

V Radě má dále zastoupení Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy
a spojů, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká inspekce
životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Svaz průmyslu a dopravy ČR a České centrum čistší
produkce.

Rada má svůj statut a jednací řád. Výkonným orgánem Rady NPCP je České centrum čistší
produkce, které je průběžně Radou NPCP pověřováno konkrétními úkoly.

1. Analýza stavu uplatňování čistší produkce v programech podniků a regionů
První projekty čistší produkce v ČR, vedené konzultanty z Norska a financované v rámci zahraniční

pomoci a nadnárodních rozvojových programů UNIDO a UNEP, měly charakter dlouhodobých tréninkových
kursů pro české konzultanty. V jejich rámci získalo přes 200 konzultantů znalosti o metodice projektu čistší
produkce a vlastní zkušenosti z její aplikace v průmyslových podnicích. Konzultanti založili Asociaci
manažerů pro čistší produkci a předpokládalo se, že budou zavádět čistší produkci v podnicích na
komerční bázi. Vzhledem k zásadním změnám, kterými podniky procházely, však až na výjimky nebyly
schopny spojit plnění povinností ze zákona s výhodou prevenčního přístupu k ochraně životního prostředí
(např. požadavky zákona o ovzduší řešily budováním koncových technologií, aniž by předem zvážily
možnost omezit budování těchto zařízení preventivními opatřeními v technologii). Teprve konkrétnější
formulace prevence v řadě nových zákonů, přijetí NPCP, zkušenosti podniků z plnění požadavků ze zákona
a nové regionální projekty v posledním roce obracejí pozornost zpět k projektům čistší produkce.

Subjekt, který zavedl čistší produkci a má zpracován návrh investičních opatření na snížení znečištění a
vyšší využití surovin a energií, má možnost ucházet se např. o měkkou půjčku z programu Státního fondu
životního prostředí. Je však nutno uvažovat i o možnosti podpořit půjčkou samotné zavedení čistší produkce,
podobně jako je tomu u programů na zavádění systému environmentálního managementu (EMS – viz
samostatný článek v příštím čísle).

Pro podporu zavádění čistší produkce byly průběžně, a tedy i v r. 2000, vytvářeny vzdělávací programy,
v rámci projektů a studií se analyzují vazby jednotlivých aktivit (čistší produkce a udržitelný rozvoj,
integrovaná prevence, ekodesign, LCA apod.) zaměřených na preventivní přístupy. Byly vyhledávány
možnosti finančních podpor z fondů a nadací pro konkrétní projekty zavádění čistší produkce.

2. Hodnocení dosažených výsledků projektů čistší produkce
2.1 Projekty v odvětvích a činnostech

Výsledky pilotních projektů čistší produkce, realizovaných v podnicích do r. 1998 s výraznou zahraniční
finanční pomocí, byly již mnohokrát publikovány. Projekty tohoto typu vede České centrum čistší produkce již
jen v zahraničí (v roce 2000 Makedonie, Rusko), finanční podporu jim poskytují zahraniční fondy nebo se
jedná o projekty v rámci rozvojové pomoci ČR.

Projekty realizované v podnicích ČR v posledních dvou letech rozšiřují aplikace strategie čistší produkce
(dále jen CP) v dalších konkrétních činnostech a službách. Projekty byly vedeny regionálními pobočkami
Českého centra čistší produkce (dále jen CPC) v Brně a Karlových Varech a realizovány bez finanční
podpory jiných subjektů.

Jako příklad můžeme uvést dva z projektů, realizovaných v r. 2000 regionální pobočkou CPC Brno (s
ohledem na smlouvy mezi CPC a podniky není uveden název podniku).
! Projekt čistší produkce (CP) v podniku na výrobu užitkové keramiky

Projekt byl zaměřen na snížení energetické náročnosti výroby a ztrát tepla.
! Projekt čistší produkce (CP) v léčebném zařízení

V rámci projektu byla hledána opatření pro snížení spotřeby vody a tepla. V tomto případě je projekt čistší
produkce zakomponován do projektu celkové rekonstrukce objektu a stal se jeho součástí nebo naopak – do
projektu celkové rekonstrukce jsou zapracována kritéria na ochranu životního prostředí.
2.2 Integrované zavádění CP/EMS/EMAS

Od r. 1996 jsou pilotní projekty zaměřeny na optimalizace kombinací dobrovolných aktivit na ochranu
životního prostředí, zejména na integrované zavádění čistší produkce (CP) a EMS podle norem řady
ISO 14000 nebo podle Nařízení Rady 1836/93/EHS k zavádění systému environmentálního managementu a
auditů (EMAS).
Příklady projektů v r. 2000:
! Zavádění CP/EMS v teplárně



Regionální kancelář CPC Karlovy Vary zahájila v roce 1999 projekt integrovaného zavádění EMS dle
ISO 14000 s využitím metodiky CP v teplárně. Integrované zavedení dalo širší prostor náročnějším
opatřením, navrženým v rámci projektu čistší produkce. Společnost bude připravena k certifikaci EMS v prvé
polovině roku 2001.
! Zavádění CP/EMS v závodě na výrobu keramiky

Byl zaveden integrovaný systém CP/EMS dle standardu ISO 14001 ve společnosti, která se zabývá
produkcí keramických výrobků. Opatření čistší produkce byla zaměřena na snížení spotřeby energií a
omezení ztrát tepla a optimalizaci hospodaření s olejem.
! Zavedení CP/EMS/QMS ve službách

Nejvyšší stupeň integrace zatím představuje zavedení integrovaného systému čistší produkce, systému
řízení jakosti a systému environmentálního managementu (CP/QMS dle ISO 9002/EMS dle ISO 14001) ve
společnosti Provio Jaroměř, která se zabývá distribucí chlazených a mražených potravin. Podnik byl
certifikován dle obou uvedených standardů v prosinci 1999. Uvedený projekt získal cenu na výstavě
Hannover EXPO 2000.

2.3 Plošné šíření čistší produkce (CP) s prvky EMS
Preferovaným typem pilotních projektů se staly tzv. regionální a komunální projekty čistší produkce

(„regionem” je míněna např. oblast se společným environmentálním problémem). Výhodou tohoto
perspektivního postupu je vytvoření podmínek pro plošné šíření čistší produkce, tj. pro účast malých
podniků, podniků zaměřených na nevýrobní sféru a služby nebo podniků ze zemědělského sektoru. Hlavním
garantem a koordinátorem regionálního/komunálního projektu je městský/obecní úřad. V rámci
regionálních projektů byla zakládána i tréninková centra čistší produkce při vysokých školách.

Všechny projekty tohoto typu vyžadovaly dosud finanční podporu, obvykle ze zahraničních fondů.
V r. 2000 byly na dvanácti seminářích publikovány výstupy regionálního projektu „Čistší produkce pro

město Moravská Třebová”, který byl zahájen v říjnu 1998, hlavní realizační část projektu proběhla v roce
1999. Projekt byl částečně dotován z fondů britské a kanadské vlády. Místa seminářů byla vybrána na
základě spolupráce s Národní sítí zdravých měst (NSZM) České republiky.

V dalších pilotních projektech bylo ověřováno integrované zavádění čistší produkce a EMS i v rámci
regionálních projektů. Patřil k nim:
! projekt zavádění čistší produkce a environmentálního managementu podle EMAS v Rožnově pod Radhoštěm

na přelomu let 1999 a 2000, podpořený dánskou vládou,
! projekt EKOPROFIT Zlín 1999 – 2000; projekt zahájený na konci roku 1999 byl ukončen v r. 2000 přípravou

podniků k certifikaci; cílem projektu bylo zavést EMS dle nařízení EMAS přímo na Městském úřadě města Zlín;
projekt byl podpořen z Nadace rozvoje občanské společnosti,

! projekt „Vytvoření prevenčního systému pro ochranu životního prostředí v modelovém regionu
v severních Čechách”, zahájený v září 2000, který byl podpořen německou nadací DBU. Region je v tomto
projektu reprezentován katastrem města Ústí n.L. a jeho blízkým okolím. Jeho ukončení je plánováno na
počátek roku 2002.

3. Přehled o zapracování prevence a strategie čistší produkce do zákonného rámce ČR a
politik resortů

Jmenovitě je čistší produkce zmíněna v novém zákoně o odpadech, a to jako konkrétní přístup,
naplňující požadovanou hierarchii v odpadovém hospodářství.

Dalším dokumentem, který jmenovitě zmiňuje čistší technologie, je Střednědobá resortní politika MPO,
přijatá jako usnesení vlády č. 53 z 12. 1. 2000. K jejím záměrům patří mj. «přednostní podpora vývoje
technologií příznivých k životnímu prostředí, tj. technologií s nízkou energetickou náročností, čistších
technologií, technologií zneškodňování toxických odpadů (BAT technologie vyplývající z implementace
směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění)».

Podobně v Dopravní politice České republiky, schválené usnesením vlády č. 413 ze dne 17. 6. 1998,
se uvádí jako jedna z priorit výzkumu a vývoje «snižování emisí škodlivin, hluku, kongescí, odpadů» a počítá
se s «naplňováním zásad udržitelného rozvoje, zejména v ochraně a prevenci». Čistší produkce je vnímána
jako «směřování obchodu a průmyslu k udržitelnému rozvoji», viz kap. 30 AGENDY 21.

Ve Strategii regionálního rozvoje ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 682/2000 ze dne
12. 7. 2000, je oblast životního prostředí jedním z problémových okruhů. Strategické cíle se zaměřují na
zlepšení stavu životního prostředí v regionech a na integraci environmentálních hledisek do rozhodování
resortů a na podporu participace všech subjektů, které se na zlepšení stavu životního prostředí mohou
podílet.

Základním dokumentem, který dává prostor i NPCP jako jednomu z nástrojů pro jeho realizaci, je Státní
program environmentálního vzdělávání a osvěty. Byl zpracován společně MŠMT a MŽP a byl vládou ČR
schválen v roce 2000.

4. Obsah resortních programů, navrhovaných v rámci NPCP
Usnesení vlády doporučuje ministrům jednotlivých resortů průběžně využívat principů NPCP a zavádět je

do činnosti resortů. Cílem NPCP je, aby se strategie čistší produkce promítala do stávajících podpůrných
resortních programů. NPCP může být využit jako nástroj pro realizaci politik a strategií, které v obecné rovině
deklarují jako jeden ze svých cílů zvýšení ochrany životního prostředí.



Aby NPCP nezůstal jen politickým dokumentem, je nutno hledat konkrétní aktivity, kterými bude na
základě dobrovolného rozhodnutí jednotlivých subjektů naplňován. Mezi základní aktivity resortních
programů by mohly patřit:
! programy podporující šíření informací o čistší produkci, projektech čistší produkce a jejich výsledcích

v činnostech spadajících do kompetence resortu, informace o životním prostředí a integrovaném přístupu
k ochraně životního prostředí, které zaručí rovný přístup k informacím,

! programy podporující dotovanou poradenskou službu (ve vymezeném rozsahu), se zaměřením na
zahájení projektu čistší produkce, základní informace o komunikaci, povinnostech a odpovědnostech, podpoře
vrcholového managementu a vazbě projektu čistší produkce na systém environmentálního managementu,
ekodesign (design pro životní prostředí) a zákon/směrnici k integrované prevenci a omezování znečištění a na
dodržování zákonných předpisů ČR/EU,

! vzdělávací programy čistší produkce, jejichž cílem bude konkretizovat požadavek celoživotního vzdělávání a
podpořit výchovu nových lektorů čistší produkce (např. v rámci rekvalifikačních kurzů) a vytvářet nové pracovní
příležitosti v oblasti systémů řízení, sledování materiálových, energetických a finančních toků v procesech a
v regionech a dále v oblasti vývoje, realizace a udržování opatření čistší produkce; program zároveň může být
využit jako základní program pro zvyšování kvalifikace nebo jako součást programů celoživotního vzdělávání
(školené subjekty se mohou podílet na úhradě nákladů programu),

! pilotní programy čistší produkce, tj. projekty na stanovení potenciálu čistší produkce, zaměřené na
optimalizaci formy výstupů projektu čistší produkce v odvětví nebo činnosti tak, aby mohly být využity pro
dosažení udržitelného rozvoje regionů, zvýšení konkurenceschopnosti podniku inovací procesů a snížením
ekonomických ztrát nebo na zvýšení konkurenceschopnosti výrobku zvýšením jeho kvality a zároveň snížením
dopadů jeho výroby, užívání a zneškodnění po ukončení životnosti na životní prostředí nebo pro vytvoření
předpokladů k integraci ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů rozvoje podniků, jednotlivých
regionů i resortu; součástí projektu může být přehled o ekonomických nástrojích a jejich dopadech na konkrétní
odvětví nebo činnost,

! informační centra, resp. síť informačních center, shromažďující informace o NPCP a pilotních projektech čistší
produkce včetně nástrojů na jejich podporu, o indikátorech udržitelného rozvoje a jejich naplňování v podnicích
a regionech, o životním prostředí, zavádění EMS dle ISO 14 000 nebo EMAS, Místních agendách 21,
projektech integrované prevence, vybraných projektech SAPARD, ISPA, PHARE a Strukturálních fondech
zaměřených na udržitelný rozvoj regionu, v nichž čistší produkce bude vnímána jako strategie udržitelného
rozvoje,

! formy podpory opatření z projektů čistší produkce v rámci stávajících podpůrných resortních programů, kde
preventivní přístup může být doplňujícím kritériem pro rozhodnutí o poskytnutí podpory,

! formy podpory zavádění čistší produkce, které nenaruší tržní prostředí.

5. Výsledek jednání s jednotlivými resorty a způsob zapracování NPCP do politik a směrnic
jednotlivých resortů

V podstatě každá resortní politika deklaruje prevenci a nutnost chránit životní prostředí. Problém spočívá
v rozdílné věcné náplni pojmu prevence z pohledu jednotlivých resortů, resp. v dalších doplňujících
požadavcích, které znemožňují, aby do stávajících resortních podpůrných programů byly zahrnuty i projekty
čistší produkce.

Jednání se zástupci jednotlivých resortů jsou zaměřena na konkretizaci prevenčních přístupů, přijatých
resortními politikami. NPCP byl přijat přibližně ve stejné době nebo později než tyto politiky, proto v nich
nemohl být obsažen. Předmětem dalšího jednání bude proto hledání možnosti, jak zapracovat NPCP do
směrnic a programů jednotlivých ministerstev.
Ministerstvo životního prostředí

Role ministerstva životního prostředí je specifická, neboť toto ministerstvo je odborným garantem
NPCP. Kromě tvorby vhodného legislativního prostředí má především úlohu poradní a monitorovací. Vytváří
a udržuje Radu NPCP a její výkonný orgán, které k této funkci potřebuje. V rámci programů, které
ministerstvo již řadu let vypisuje pro výzkum a vývoj, a v rámci zahraniční spolupráce, koordinované
ministerstvem, mohou být realizovány pilotní projekty na rozvoj know-how, tvorbu manuálů a informačních
sítí.

Pro podporu investičních opatření z projektů čistší produkce byl vyhlášen v r. 1997 při Státním fondu
životního prostředí Program čistší produkce, o který se mohly ucházet podnikatelské subjekty. Při
rozhodování o podpoře investičního opatření byla hodnocena změna, které lze dosáhnout navrhovaným
opatřením v porovnání s původním stavem. Program transformoval v r. 2000 na Program BAT, který
porovnává úroveň navrhovaných změn s úrovní nejlepších dostupných technik. Má tak prostor pro podporu i
zcela nových technických řešení a kromě toho dovoluje posoudit, do jaké míry navrhovaná změna prodlouží
životnost stávajícího zařízení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Projekty čistší produkce mohou být jedním z nástrojů, které přispějí k věcnému plnění politik a programů,

zpracovaných  MPO, a to jak v programech zaměřených na zvýšení produktivity práce, restrukturalizaci nebo
minimalizaci dopadů průmyslových činností na životní prostředí, tak v programech pro zajištění optimálního
přístupu k inovacím výrobkového sortimentu, podporu dobrovolných aktivit (jako jsou systémy
environmentálního managementu) a preventivních přístupů. Pilotní odvětvové projekty, tj. projekty pro
ověření potenciálu čistší produkce, lze řešit v rámci programů CENTRA, STRATECH, TECHNOS, PARK.



Rovněž některá opatření z projektů čistší produkce lze podpořit v rámci existujících programů MPO.
Např. v programu KAPITÁL mohou být podpořena investiční opatření, týkající se zdokonalení stávající
technologie na úroveň nejlepší dostupné techniky. Šíření informací o strategii čistší produkce je možné
v rámci programu PORADENSTVÍ.

Cílů NPCP může tedy být dosaženo systémovým přístupem k uplatňování prevence v konkrétních
programech MPO. Posuzování konkrétních projektů z hlediska prevence by mělo být jedním ze základních
kritérií při rozhodování o jeho podpoře.
Čistší produkce považuje odpady a znečištění za nevyužité suroviny a energie – tedy za vyčíslitelnou

ekonomickou ztrátu. V tomto smyslu lze využít metodiky čistší produkce pro stanovení indikátorů pro popis
vazby mezi výrobou a výrobkem, nepřímo tak charakterizovat jeho konkurenceschopnost a využít ověřené
preventivní metodiky pro integrovanou ochranu životního prostředí, resp. stanovit zásady k výběru indikátorů
pro popis environmentální výkonnosti výrobku.

MPO podporuje poskytováním příspěvků z programu TRH zavádění systému environmentálního
managementu. Podpora je poskytována zpětně jako úhrada části nákladů, vynaložených na zavedení EMS.
Podobný postup by mohl být základem pro podporu zavádění čistší produkce, resp. pro integrované
zavádění EMS a čistší produkce.
Ministerstvo pro místní rozvoj

U programů MMR, které jsou realizovány s podporou EU a jsou zaměřeny na infrastrukturní projekty a
opatření v oblasti dopravy, zlepšení infrastruktury (kanalizace, čistírny odpadních vod, plynofikace) a
ochranu životního prostředí, je požadováno hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb.

V Dlouhodobém programu podpory oprav bytových domů, postavených panelovou technologií,
jsou zařazena opatření, přispívající k úsporám energií a vody. Dalším programem je Podpora regenerace
panelových sídlišť, která umožňuje získat státní dotaci na přestavbu sídlišťních kotelen na ušlechtilá paliva
a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Podpůrné programy MMR jsou směřovány především na vytváření nových pracovních míst na dobu
alespoň tří let. Tuto podmínku nemůže projekt čistší produkce obecně splnit: pokud je doporučeným
opatřením automatizace monitorování nebo optimalizace procesu, může jít o snížení počtu pracovníků na
určitém technologickém kroku. Ten sice může být vyvážen požadavkem na vytvoření jiného pracovního
místa, to však může vyžadovat vyšší kvalifikaci. V pilotních projektech, které byly dosud realizovány, nedošlo
k propouštění pracovníků na základě projektu čistší produkce. Nová pracovní místa by se mohla vytvořit
např. ve vazbě na programy celoživotního vzdělávání, zařazené do politik několika resortů, a v souvislosti se
založením navrhované sítě informačních center, která může vzniknout na bázi dobrovolných iniciativ.

Se vznikem vyšších územně správních celků přešla řada kompetencí MMR na tuto úroveň.

Ministerstvo zemědělství
Podpora čistší produkce v resortu zemědělství může vycházet z koncepce resortní politiky MZe pro

období před vstupem ČR do EU a zejména ze zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a
prováděcí vyhlášky č. 53/2001 Sb. k tomuto zákonu. Ekologické zemědělství vychází z preventivních
opatření a zahrnuje i kontrolu produkčních systémů. Realizované projekty čistší produkce přispívají
k udržování krajiny, mohou optimalizovat restrukturalizaci výroby a zavádění technologií příznivých
k životnímu prostředí. V rámci podpůrných programů MZe, tj. zejména v NV 505/2000 Sb., kde jsou
podporovány mimoprodukční funkce zemědělství a aktivity podílející se na udržování krajiny
(agroenvironmentální programy), lze hledat podporu projektů čistší produkce.

Ministerstvo obrany
Činnosti v rámci tohoto resortu mají charakter služeb. V prvé řadě budou připraveny semináře, na kterých

budou seznámeni pracovníci ministerstva s metodikou čistší produkce a s výsledky projektů čistší produkce
ve službách (údržba dopravních prostředků, optimalizace provozu prádelny, kuchyně, ošetřovny, atd.).
Vzhledem k tomu, že MO má vlastní program k zavádění systémů environmentálního managementu, mohly
by projekty čistší produkce být využívány k dodržení závazku stálého zlepšování jako programy
environmentálního managementu.

Ministerstvo dopravy a spojů
Strategické dokumenty MDS byly citovány v části 3. Z těchto zásad budou vycházet i veškerá strategická

rozhodnutí v oblasti dalšího rozvoje dopravy. Rovněž v oblasti řešení projektů vědy a výzkumu jsou
zajišťovány informace a výstupy, rozhodné pro správnou volbu dalšího vývoje v otázkách dopravy a
životního prostředí – a to v rámci projektu „Stabilizace a postupné snižování zátěže životního prostředí
z dopravy v ČR”. Centrum dopravního výzkumu mj. zpracovává v rámci vzdělávání a výchovy náplň,
metodické a organizační pokyny pro školení a průběžné vzdělávání příslušných pracovníků působících
v oblasti vlivu dopravy na životní prostředí.

MDS zahrne do svých nových nebo novelizovaných strategických materiálů zásady a principy NPCP ve
smyslu samostatně fungujícího programu.

MDS bude podporovat šíření informací a konání informačních seminářů, které má České centrum čistší
produkce v úmyslu organizovat s tím, že i zde je třeba se obrátit na konkrétní zájmové subjekty, orgány
státní a regionální správy, výzkumná pracoviště, vysoké školy. Na základě těchto informací se konkrétní



subjekty mohou rozhodnout pro zavedení čistší produkce. Finanční vstupy do jednotlivých projektů ze strany
ústředního orgánu MDS lze předpokládat jen ve zcela výjimečných a specifických případech.

Se vznikem vyšších územně správních celků v souladu se zákonem přešla řada kompetencí MD na tuto
úroveň. To ovlivní způsob a rozsah činnosti ústředních a regionálních orgánů státní správy. Pozitivním
efektem tohoto procesu bude právě přesun místně příslušejících aktivit do konkrétních lokalit.

Ministerstvo zdravotnictví
Na základě informace o pilotních projektech čistší produkce v nemocnicích jmenovalo ministerstvo

koordinátora NPCP. Projekty čistší produkce v nemocnicích a léčebných zařízeních řešily zejména
problémy v obslužných a pomocných provozech (kuchyně, prádelny); byly zaměřeny na spotřebu vody a
tepla, pracích prostředků a na organizaci odpadového hospodářství (s primárním cílem snížit objem
nebezpečných odpadů). Opatření vycházející z projektů obvykle usnadní i práci sester a snižují náklady na
provoz.

Informace o čistší produkci mohou být šířeny nejen formou seminářů, ale mohou se stát součástí
odborného vzdělávání. Nalezení formy podpory projektů by na ně mělo navazovat.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Působení ministerstva školství (MŠMT) na vzdělávací instituce v rámci jeho kompetencí má zásadní

význam pro změnu přístupu k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím metodických pokynů a
doporučení, podporou ekologických aktivit škol a občanských sdružení a podporou výměny informací může
MŠMT dát impuls k modifikaci obsahu vyučovacích předmětů, vzdělávacích programů a metodiky výuky.
Podle přijatých dokumentů je environmentální vzdělávání a výchova otevřeným systémem, který bude podle
vývoje poznání a praxe doplňován.

Svaz průmyslu a dopravy
Je členem Rady NPCP, sdružuje průmyslové svazy. Vydává vlastní periodika a má kontakty

s jednotlivými podnikatelskými subjekty. Je proto ideální základnou pro šíření informací o pilotních
projektech, podporách projektů a vzájemných vazbách jednotlivých aktivit na ochranu životního prostředí.
Prvním krokem zapojení Svazu do NPCP by mohlo být uveřejnění série článků, zpracovaných Agenturou
NPCP.

Česká asociace pro udržitelný rozvoj
Toto nevládní občanské sdružení, které je členem Domu Evropy v Praze, připravuje projekt pro

vytvoření informačních regionálních center udržitelného rozvoje v České republice. Proto s ním byl
navázán kontakt a předpokládá se užší spolupráce na ověření návrhu konkrétních činností centra a jeho
vazeb s ostatními informačními centry a aktivitami pro životní prostředí v regionu. Jako modelový region
bude vybrán některý ze severočeských regionů.

6. Přínosy NPCP v jednotlivých resortech
NPCP je ve vztahu k resortním politikám konkrétním nástrojem, kterým mohou být naplňovány obecně

formulované trendy v ochraně životního prostředí. Dosavadní přínosy NPCP zatím nelze kvantifikovat.
Studie z r. 1996, zpracovaná pro MŽP ke stanovení potenciálu čistší produkce, byla zaměřena jen na
vybraná průmyslová odvětví a vycházela pouze z nákladů na odpadové hospodářství a poplatků za
znečišťování životního prostředí. (Podle provedených analýz by jen snížení produkce znečištění a odpadů
znamenala snížení stávajících poplatků za ně na 1/12). Projekty čistší produkce, realizované v ČR od roku
1994, nepokrývají průřezově všechny činnosti, zastřešené jednotlivými resorty. Analýza těchto projektů proto
není vyčerpávající databází pro stanovení potenciálu čistší produkce v jednotlivých resortech.

7. Návrhy na další postup a doporučení pro jednotlivé resorty
Konkretizace NPCP je dlouhodobý proces. Dobrovolný přístup jednotlivých resortů a volba optimálních

nástrojů bude součástí dalších jednání, návrhů a jejich ověřování. Stanovení potenciálu čistší produkce
v jednotlivých resortech by např. mohlo ukázat, které pilotní projekty jsou využitelné pro několik resortů.

Agentura NPCP připraví tématicky zaměřené semináře a informace o projektech a ve spolupráci
s pověřenými pracovníky ministerstev bude hledat nejvhodnější aktivity pro daný resort a možnosti jejich
podpory.

Rada NPCP bude sledovat a usměrňovat činnost agentury.
Metodika projektů čistší produkce usnadní i řešení problémů, spojených se zavedením směrnice Rady

96/61/EC k integrované prevenci a omezování znečištění. Stejně jako nejlepší dostupné techniky (BAT)
využívá metodika čistší produkce indikátorů. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů směrnice je omezit
převádění znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, je předcházení vzniku znečištění u zdroje
zavedením čistší produkce ověřeným postupem, který vede k realizaci tohoto cíle. Zavedení směrnice se
neobejde bez systémového přístupu k realizaci prevenčních opatření. Jedním z výstupů při konkretizaci
NPCP by měl být návrh na využití metodiky čistší produkce v prováděcích předpisech k připravovanému
zákonu o IPPC.



(odbor strategií MŽP; materiál předložen jako informace pro vládu)


