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Přísnější regulace nestačí. Firmy si
musí samy uvědomit, proč by neměly
životnímu prostředí škodit
Prastará právní zásada Neminem laedere (nikomu neškodit) získává v různých
dobách různé podoby. A nový pohled se
rodí i nyní, s téměř osmi miliardami lidí
na Zemi a novými poznatky o dopadech
tzv. moderního průmyslu.

Hlasujte
o zákon roku!
Vybíráme právní předpis roku 2020 pozitivně
ovlivňující podnikání.
Záleží nám na prostředí, ve kterém podnikáme
a žijeme.

Hlasujte na

www.zakonroku.cz/anketa

A jaké legislativní počiny byly letos nominovány?
Univerzální způsob identifikace
v on-line prostředí (zákon
o bankovní identitě)

Flexibilnější pracovněprávní
vztahy (novela zákoníku práce)

Bezplatný přístup k technickým
normám (novela zákona
o technických požadavcích
na výrobky)

Možnost zpětného uplatnění
daňové ztráty / loss carryback
(zákon, kterým se mění některé
daňové zákony v souvislosti
s výskytem koronaviru)

Pod záštitou:

Předvídatelná pravidla
hospodaření s vodou v době
sucha (novela vodního zákona)

Aby státy a investoři postupně odklonili
své finanční zdroje od provozů, které
„škodí“ Zemi, přišla Evropa s heroickým,
revolučním úkolem rozřadit hospodářské
činnosti podle udržitelnosti. V praxi bude
potom významné poškozování životního
prostředí stát firmy existenci, protože
budou časem odstřihnuty od externího
financování. Neminem laedere dostává
tak pro finanční ředitele a akcionáře nové
a velmi konkrétní obrysy.

Ve sborníku EnviLaw 2020, který právě
čtete, rekapitulujeme to nejdůležitější, co
se událo v oblasti environmentální regulace. Nechceme vás zahltit nepřeberným
množstvím informací o neustále vznikajících legislativních počinech. Chceme
vás inspirovat tím, co s novým pojetím
Neminem laedere vzniká. Chceme vám
představit všechny aspekty škod na životním prostředí, které jsou dnes ve stádiu
minimálně strukturovaného zkoumání
a veřejné diskuse, případně u nich probíhají přípravy veřejné regulace.
Čím dříve zvládnou všechny firmy uchopit nové pojetí toho, jak „neškodit“, tím
lépe pro ně i pro jejich okolí. Role firem
je nenahraditelná. Pochopení rozsáhlosti
a dynamiky změn v oblasti environmentální regulace nám všem pomůže adaptovat se na novou podobu Neminem
laedere.

Tržní selhání, jehož jsme my všichni
oběťmi i strůjci, je nicméně příliš hluboké.
Na jeho nápravu nebude stačit sebezdařilejší státní taxonomie udržitelnosti,
protože se jedná o selhání navýsost společenské. Reformovat nestačí technoloTomáš Babáček
gie, ale samotný náhled na naše soužití
Partner, Environment Team Leader
na Zemi. Zároveň dnes ale víc než kdy
Deloitte Legal
jindy platí, že nejlépe dokáží svůj dopad
na okolí ovlivňovat právě strůjci samotní.
Právní povinnosti byly ostatně vždy jen
minimem toho, jak by se lidé měli chovat.
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Environmentální
pandemie neskončí, ani
když ta současná odezní

S

ohledem na události posledních týdnů a měsíců jsou
environmentální otázky pochopitelně odsunuty na vedlejší
kolej. Planeta však nezastavuje a naše reakce na klimatickou
změnu a další aspekty ochrany životního prostředí má zpoždění.
I proto vám přinášíme první EnviLaw zpravodaj, čtvrtletní
přehled toho nejdůležitějšího, co se v oblasti ochrany životního
prostředí za poslední dobu událo.
Pokud nás současná situace něčemu učí, pak tomu, že v případě
nebezpečí dokážeme jako společnost zásadním způsobem změnit
způsob svého života. Na vlastní oči vidíme, že pokud budeme chtít,
dokážeme změnit svět kolem nás. A i když překonáme COVID-19,
budeme muset vyřešit environmentální dopady lidstva, které
nezmizely. Každá krize je zároveň příležitostí. Tuto krizi budeme
muset využít k tomu, abychom na jejím konci neodstranili pouze
následky COIVD-19, ale také abychom nastartovali transformaci
k udržitelnému průmyslu a společnosti. Naše budoucnost je zelená.
Nenechme si ji ujít.
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Víte, co to skutečně znamená být
eko? EU chystá změny v oblasti
environmentální regulace

N

ení všechno zlato, co se třpytí, a není každý eko, kdo to tvrdí. K tomuto závěru dospěli ve Velké
Británii ve vztahu k tvrzením společnosti Ryanair, která již nemůže stavět reklamu na tom, že
má nejnižší emise, pokud k tomu nemá patřičné podklady. Ekologický chce být dneska zkrátka
každý, vedle Ryanairu třeba i Evropská unie, která přijala Zelenou dohodu, nebo Česká republika,
která přepracovala a schválila Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu. A pozadu není
ani Evropská Komise, která chce, aby spotřebitelé dostávali více informací o tom, jak dlouho jim
vydrží kupovaný výrobek a jestli například půjde opravit. V našem EnviLaw zpravodaji zjistíte, co
nejdůležitějšího se v oblasti regulací událo za poslední tři měsíce.

výrobků, které budou vyrobeny z recyklovaných materiálů, budou
jednoduše opravitelné, budou mít dlouhou životnost a následně je
bude možné opět využít pro výrobu nových výrobků.
Těchto cílů chce Evropská Komise dosáhnout mimo jiné tím, že
budou dále rozšířena práva spotřebitele, který by měl být již při koupi
informován o životnosti výrobku a o možnostech jeho opravy. Dále
by měl být postupně vytvořen trh EU s druhotnými surovinami a měl
by být omezen vývoz odpadu mimo území EU. Komise také navrhne,
aby společnosti dokládaly svá environmentální tvrzení pomocí metod
environmentální stopy výrobků a organizací. Bližší pokyny jsou pak
stanoveny pro oblast elektrozařízení, baterií, obalů, plastů, textilu,
stavebnictví, budov, potravin a vody.

Josef Štoudek

Pozor na tvrzení, že jste ekofriendly!
Britský Úřad pro reklamní standardy („ASA“) v únoru 2020 rozhodl,1
že vybrané reklamní spoty společnosti Ryanair Ltd., ve kterých
společnost v různých variacích uváděla, že je leteckou společností
s nejnižšími emisemi CO2, porušují reklamní kodex („Code of
Non-broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing“).
Reklamní sdělení publikovaná v tisku, televizi a radiu v září 2019
označila ASA za zavádějící, jelikož nebyly poskytnuty dostatečné
podklady pro uvedené závěry. Společnost Ryanair Ltd. byla vyzvána,
aby byly reklamy v tomto znění staženy a aby v případě publikace
dalších environmentálních tvrzení byly tyto dostatečně podloženy
a formulovány dostatečně jasně.
Před obdobnými nepodloženými tvrzeními lze varovat i v případě
komunikace vůči spotřebiteli v České republice. I u nás platí, že
nepravdivá či zavádějící tvrzení mohou být považována za nekalou
obchodní praktiku, respektive za reklamu zakázanou dle zákona
o regulaci reklamy.
Zelená dohoda platí i nadále
V prosinci 2019 byla zveřejněna Zelená dohoda pro Evropu,2 ve
které je definován plán růstu a transformace EU ve světle klimatické
změny. V návaznosti na obecné cíle stanovené v Zelené dohodě
budou v následujících měsících přijímána konkrétní opatření v oblasti
energetiky, oběhového hospodářství, stavebnictví nebo dopravy.
Tato opatření mohou být představována rozšířením systému
obchodování s emisemi nebo povinností využívat určité procento
recyklovaných materiálů v nových výrobcích. Je beze sporu, že tato
opatření budou mít vliv na obchodní vztahy napříč EU.
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Ačkoliv dění v posledních týdnech přirozeně odsouvá problematiku
klimatické změny na vedlejší kolej, je nutné nezapomínat, že i po
tom, co současná opatření odezní, bude klimatická změna nadále
představovat jednu z největších výzev současné společnosti.
Podrobněji jsme opatření, které Komise navrhla, popsali v článku
Zelená dohoda pro Evropu aneb mapa nové regulace.3
Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky
a klimatu
Vláda v lednu přijala Vnitrostátní plán České republiky v oblasti
energetiky a klimatu.4 Materiál obsahuje cíle a hlavní politiky ve
všech pěti dimenzích tzv. Energetické unie. Skrze tento dokument
mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou
komisi o vnitrostátním příspěvku v oblasti emisí skleníkových plynů,
obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity
elektrizační (respektive přenosové) soustavy.
Plán obsahuje cíl ČR snížit celkové emise skleníkových plynů do roku
2030 o 30 % v porovnání s rokem 2005, zvýšit podíl obnovitelných
zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2030 na 22 %
nebo třeba závazek rozvoje energetické infrastruktury a nezvyšování
závislosti na dovozené energii.
Čistší a konkurenceschopnější Evropa a více práv pro
spotřebitele
Evropská Komise vydala Nový akční plán pro oběhové hospodářství
– Čistší a konkurenceschopnější Evropa.5 Dle Nového akčního plánu
by měli být výrobci vedeni k navrhování udržitelných výrobků, tj.
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Evropa by mohla být klimaticky
neutrální do roku 2050

N

ásledky klimatické změny v různých podobách zasáhnou prakticky celou Evropu. Evropská
environmentální agentura zhodnotila jednotlivé modely a předpoklady a vytvořila přehledné
mapy, ze kterých lze vyčíst, co jednotlivé regiony čeká. A nepůjde o nic příjemného. Aby došlo
ke snížení dopadů, navrhuje Evropská komise první právní rámec pro klima. V něm by se Evropská
unie definitivně zavázala, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální. S ohledem na další navrhovaná
opatření však přijetí není vůbec jisté. Podrobnější informace jsme shrnuli v našem EnviLaw
zpravodaji.

Dopady hlavních klimatických změn na zemědělský sektor v hlavních biogeografických regionech Evropy

		Klára Veverková

Evropská komise a klimatická neutralita
Nová Evropská komise na začátku svého působení v Zelené dohodě6
slíbila přijetí nového právního rámce pro klima,7 kterým chce závazek
uhlíkové neutrality zakotvit do evropské legislativy, a ke splnění
tohoto slibu již udělala první krok. Nařízení závazně stanoví, že v roce
2050 se emise v Evropské unii sníží na nulu. Tím by se stal závazek
klimatické neutrality závazný jak pro EU, tak pro jednotlivé členské
státy. Zároveň si Komise stanovuje pravomoc do září zrevidovat
stávající cíl snížení emisí skleníkových plynů do 2030 (nyní musí dojít
k snížení o 40 % v porovnání s rokem 1990) a stanovit nový cíl ve výši
50-55 %.
Komise by pravidelně zhodnocovala, zda je EU na správné trajektorii
k dosažení těchto cílů, a pokud by tomu tak nebylo, přijala by
potřebná opatření. Zároveň by komise při přijímání každého
legislativního návrhu musela analyzovat jeho dopady na cíl klimatické
neutrality. Nejzásadnějším by ale zřejmě byla navrhovaná pravomoc
Komise přijímat právní akty, aby stanovila či korigovala trajektorii
přechodu ke klimatické neutralitě. Tento přesun pravomocí se
samozřejmě nebude pozdávat některým členským státům, a tak se
jistě dočkáme velké diskuze o konečné podobě tohoto předpisu.

Pobřežní zóny
Zvýšení hladiny moře
Vniknutí slané vody
Středomořská oblast
Značné zvýšení teplotních extrémů
Snížení výskytu srážek
Rostoucí riziko sucha
Rostoucí riziko ztráty biologické rozmanitosti
Rostoucí poptávka po vodě v zemědělství
Snížení výnosů plodin
Rostoucí riziko pro živočišnou výrobu
Zemědělství negativně ovlivněné vedlejšími
účinky změn klimatu ze zemí mimo Evropu
Boreální oblast
Zvýšení výskytu silných srážek
Zvýšení výskytu srážek
Zvyšující se riziko poškození způsobené zimními bouřemi
Zvýšení výnosů plodin
- 10 -

Atlantská oblast
Zvýšení výskytu silných srážek
Rostoucí riziko říčních a pobřežních záplav
Zvyšující se riziko poškození způsobené zimními bouřemi

Budoucí dopady klimatické změny na regiony Evropy můžeme
vidět již dnes
Evropská environmentální agentura na základě svých předchozích
studií vytvořila mapy Evropské unie,9 které přehledně ilustrují, jaké
dopady na jednotlivé regiony bude mít klimatická změna. Čeká nás
častější extrémní počasí, povodně, sucha, lesní požáry a zvyšování
hladiny moře. Jižní Evropa bude nejvíce postižena extrémními suchy
a lesními požáry. Pobřežní státy se musí připravit na zvyšování
hladiny moří a související záplavy, jejichž frekvence se v jižních
regionech může zvýšit až 500krát.
Ve střední Evropě se zvýší zejména riziko přívalových dešťů. V Česku
by se dle tohoto modelu mohl podíl přívalových dešťů zvýšit o 15 až
35 %. Takové zvýšení by mělo za následek rostoucí riziko povodní.
Aby toho nebylo málo, pokud se nepodaří udržet emise na uzdě,
stoupne ve střední Evropě také riziko lesních požárů, a to až o 30 %.
Tyto i další projevy klimatické změny pak budou mít dopady na
všechny oblasti lidského života, zejména pak na zemědělství. Pokud
zemědělci nepřijmou potřebná opatření, kterými se přizpůsobí
klimatické změně, mohou očekávat pokles ve svých příjmech, a to až
o 10 %.

Na druhou stranu cíl dosáhnout v roce 2050 klimatické neutrality již
Evropská rada schválila a oznámila sekretariátu Pařížské úmluvy.8
Rada konstatuje, že jeden členský stát není v této fázi s to se k plnění
tohoto cíle zavázat, a proto se k závazkům Rada vrátí v červnu. Do té
doby bude s ohledem na přijímání právního rámce pro klima situace
jasnější.

Kontinentální oblast
Zvýšení teplotních extrémů
Snížení výskytu letních srážek
Zvyšující se riziko říčních povodní
Horské oblasti
Nárůst teploty nad evropský průměr
Posun rostlinných a živočišných druhů do vyšších poloh
Nebezpečí krupobití
Nebezpečí mrazu
Rostoucí riziko pádů a sesuvů půdy
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Komentář

Filip Hloušek

Jaká je budoucnost ochrany přírody? Význam environmentálního
práva neustále roste
Málokdo si uvědomuje, jak velkou proměnou prošla oblast ochrany
životního prostředí v průběhu posledních let. Dopady lidské činnosti jako
nedostatek přírodních zdrojů, dramatický pokles biodiverzity či klimatická
změna učinily z ochrany přírody hlavní téma, které prostupuje do všech
oblastí společnosti.
Systematické změny, které nevyhnutelně musí přijít, by za jiných okolností
trvaly desetiletí. Tolik času však k dispozici pravděpodobně nemáme. Na
urgenci, se jakou musíme tyto problémy vyřešit, jsme však do značné
míry nebyli připraveni. Často nám chybí kapacity, zdroje, plány, shoda či
ambice a odvaha přistupovat ke komplexním opatřením.
Právo jako základní strukturální pilíř lidské společnosti může v tomto
směru pomoci zásadním způsobem. Celosvětové změny trvají roky,
desetiletí či staletí, ale správné nastavení pravidel v klíčových oblastech
může přinést obdobný efekt mnohem rychleji. I proto bude význam
environmentálního práva do budoucna významně růst. A jeho správné
využití může mít zásadní přínos k řešení ekologických problémů, kterým
nyní čelíme.
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EU přijala nová pravidla pro
udržitelné financování, jako první se
zaměří na transparentní investice

D

ůležitým stavebním kamenem každého fungujícího odvětví je základní systematický rámec.
V oblasti udržitelného financování to bude tzv. taxonomie, na které se EU po dlouhém
politickém vyjednávání shodla. Díky tomu bude jasné, co je a co není udržitelnou činností.
Taxonomii nicméně předběhla otázka transparentnosti při investování, kdy dle nové regulace budou
muset někteří účastníci finančního trhu zveřejňovat, jaké dopady mají jejich finanční produkty na
faktory udržitelnosti. A pozadu nezůstává ani Evropská komise, která představila mechanismus pro
spravedlivou transformaci a Fond pro spravedlivou transformaci. Podrobnější informace shrnujeme
v našem EnviLaw zpravodaji.

		Filip Hloušek

Důležitou součástí evropského systému udržitelného financování
se brzy stane nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného
investování10 (tzv. taxonomie). Po několika letech diskuzí došlo
k politické shodě na znění taxonomie a její přijetí by mělo být
otázkou krátké doby. Taxonomie stanoví, co je považováno za
environmentálně udržitelné ekonomické činnosti (například
činnost, která významně přispívá ke zmírňování změny klimatu).
Všechny navazující regulace související s udržitelným financováním
či podnikovými dluhopisy pak budou muset respektovat taxonomií
nastavený rámec ekologické udržitelnosti. Komise bude mít
pravomoc vydávat předpisy v přenesené pravomoci, kterými stanoví
podrobnější screeningová kritéria pro jednotlivé ekonomické činnosti.
Jak by tato kritéria v praxi mohla fungovat, lze zjistit z technické
zprávy11 o taxonomii z dílny Odborné skupiny pro udržitelnost financí,
která má (jakožto poradní orgán Komise) v této oblasti zásadní slovo.
Reakce na taxonomii na sebe nenechala dlouho čekat a Odborná
skupina pro udržitelnost financí zveřejnila Příručku k EU standardu
zelených dluhopisů12 (tzv. green bonds). Tato příručka navazuje
na dohodnuté znění taxonomie a ukazuje, jak by mohl vypadat
(zatím) dobrovolný EU standard pro zelené dluhopisy navázaný na
taxonomii. Po dalším kole konzultací následně Komise zváží, zda je
potřeba implementovat další legislativní opatření.
Transparentnost, základ udržitelného financování a růstu
Evropská unie si je dobře vědoma toho, že je nevyhnutelné
přesměrovat kapitálové toky k udržitelným investicím pro dosažení
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udržitelného růstu. Aby k tomu došlo, mělo by být připraveno několik
opatření, které podpoří transparentnost a začleňování udržitelnosti
do řízení rizik. Nedávno byla schválena dvě prováděcí nařízení,
a to nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
v odvětví finančních služeb13 (tzv. diclosure regulation) a nařízení
měnící nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční
hodnoty14 (tzv. benchmark regulation).
Díky této nové regulaci budou muset někteří účastníci finančního
trhu vypracovat a zveřejňovat politiky začleňování rizik týkajících se
udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování na svých
webových stránkách a také vždy před uzavřením smlouvy (budou
tedy muset například uvést, jak zohledňují nepříznivé dopady na
udržitelnost ve svém investičním rozhodování, jaké jsou tyto dopady
apod.). Pokud budou poskytovány finance produktu, který prosazuje
environmentální nebo sociální vlastnosti, bude potřeba zveřejnit také
informace o tom, jak jsou tyto vlastnosti dodržovány, a pokud bude
stanovena referenční hodnota, potom také informace o dosahování
této hodnoty. Všechny zmíněné informace budou muset být
zveřejněny na webových stránkách u jednotlivých produktů.
Nařízení pak stanoví další povinnosti, které by měly pomoct
transparentnosti ve finančním sektoru. Díky tomu by měli
mít investoři dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí
a účastníci finančního trhu začnou více zohledňovat rizika týkající se
udržitelnosti.

Zelené dluhopisy jsou na vzestupu
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zveřejnil svůj TRV
Report,15 ve kterém zkoumal mimo jiné také oblast udržitelného
financování. Z dokumentu plyne, že chuť investovat udržitelně
je u investorů na vzestupu. V roce 2019 stoupl meziročně objem
vydaných zelených bondů o 46 % na průměrných 21 miliard
kvartálně. Postupně stoupá také poměr soukromých emitentů, kteří
loni emitovali 51 % objemu zelených dluhopisů. Zároveň se ukazuje,
že za poslední dva roky na akciových trzích ESG Leaders 50 Index
překonal odpovídající benchmarkový index. Platí tedy, že investice do
ESG neohrožuje výnosy za cenu udržitelnosti, ale podporuje výnosy
díky lepšímu zohlednění ESG faktorů. Díky výše zmíněným změnám
by se měla oblast udržitelných financí nadále zlepšovat, což by mělo
vést k většímu množství investic do udržitelnosti.

Členské státy budou muset vypracovat územní plány spravedlivé
transformace, kde podrobně navrhnou, jak daný region projde
transformací na klimaticky neutrální ekonomiku, proč bude
právě tento region nejvíce zasažen či jaké přínosy lze očekávat.
Poté bude možné na tomto území financovat činnosti vedoucí
ke klimaticky neutrálnímu hospodářství (jako je například
rekvalifikace dotčených pracovníků, digitalizace či investice do
oběhového hospodářství či nových technologií).
Prozatím se jedná o první návrh Fondu, lze tak očekávat další
změny a úpravy. Celkově by však z fondu mohlo být dostupných
až 50 miliard eur, a takovou příležitost na transformaci uhelné
regiony dozajista využijí.

Na spravedlivou transformaci bude vyčleněno nových
7,5 mld. eur
Komise zveřejnila dlouho očekávaný investiční plán Zelené dohody
pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci.16
Mechanismus se skládá ze třech pilířů: 45 miliard eur bude
dostupných v rámci programu InvestEU a dalších 30 miliard bude
dostupných prostřednictvím úvěrů Evropské investiční banky.
Novinkou bude potom Fond pro spravedlivou transformaci,17 který
bude specificky určen pro regiony členských států, které budou
environmentální transformací zasaženy nejvíc (typicky se jedná
o uhelné regiony).
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Co přinese nová regulace textilního průmyslu?
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Textilní průmysl vytváří jeden
z největších environmentálních
tlaků. Co přinese nová regulace?

E

vropská agentura pro životní prostředí představila v technické zprávě Evropského tematického
centra pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky nejnovější důkazy o dopadech ze
spotřeby textilních výrobků na životní prostředí a klima v EU. V souvislosti se stále rostoucí
relevancí této problematiky se zmíněnému tématu věnuje také nový akční plán pro oběhové
hospodářství Komise evropského parlamentu, který byl zveřejněn v březnu 2020. Zmíněným
regulacím se podrobně věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji.

Použití primárních surovin v dodavatelském řetězci
oblastí spotřeby domácností v EU-28, indexované
hodnoty za rok 2017 se spotřebou textilu = 100

Potraviny

Potraviny

Bydlení, voda, Bydlení, voda,
elektřina
elektřina
a jiná paliva
a jiná paliva
Doprava

Textilní výrobky představují průmysl s čtvrtým největším zatížením
pro životní prostředí,18 pokud jde o využití primárních surovin a vody
(vyšší zatížení způsobuje už jen výroba potravin, bydlení a doprava),
a pátou kategorii, pokud jde o emise skleníkových plynů. Odhaduje
se, že na nové textilní výrobky se na celém světě recykluje méně než
1 % všech textilií.
Jak konkrétně znečisťuje textilní výroba životní prostředí?
Textilní průmysl (včetně módního průmyslu) zanechává významnou
ekologickou stopu. Přírodní vlákna, jako je bavlna a vlna, se vyrábějí
s využitím rozsáhlých ploch zemědělské půdy a velkého množství
vody, energií a chemikálií, zatímco výroba syntetických vláken je
založena na fosilních palivech. Použití chemických látek a přísad
v textilní výrobě má zase významný dopad na místní a regionální
vodní útvary.
Globální distribuční síť těchto výrobků emituje skleníkové plyny
a vytváří odpad z obalů. Odhaduje se, že oděvy a obuv produkují
během svého životního cyklu až 8 % celosvětových emisí
skleníkových plynů. V roce 2015 dosáhly emise skleníkových plynů
z textilní výroby víc než mezinárodní lety a lodní doprava společně.
Praní a sušení textilií vede k významné spotřebě vody a energie
a také k uvolňování chemikálií a mikroplastů do řek a do mořského
prostředí.
Nový akční plán pro oběhové hospodářství
Ke snížení emisí skleníkových plynů, využívání zdrojů a tlaků na
přírodu je zapotřebí rozsáhlá změna směrem k oběhovému
hospodářství při výrobě a spotřebě textilu. Politiky a zásady
oběhového hospodářství, jako je ekodesign a opětovné použití
výrobků, mají dle Evropské agentury pro životní prostředí potenciál
zmírnit dopady textilní výroby a spotřeby na životní prostředí
a změnu klimatu.
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Priority EU: ekodesign a oddělený sběr textilu
Mezi konkrétní opatření, která Nový akční plán navrhuje, patří
uplatňování nového rámce pro udržitelné výrobky na textilní
průmysl. Toto zahrnuje také rozvoj ekodesignu a zlepšení
obchodního a regulačního prostředí pro udržitelné textilní výrobky
v EU. Lze očekávat větší regulaci ekodesignu, obsahu chemických
látek s důrazem na mikroplasty a také požadavky na opravitelnost
výrobků, zákaz likvidace neprodaného zboží či digitální pasy textilních
výrobků.
Stávající regulace EU již zavedla povinnost tříděného sběru textilních
odpadů, kterou musí členské státy zajistit do roku 2025. Tyto
opatření reflektuje Česká republika v novém zákoně o odpadech,
v rámci kterého zavádí povinnost odděleného sběru textilu
obcím. K tomu Komise plánuje vydávat další pokyny. Podpory by
se mělo dočkat třídění, opětovné použití a recyklace textilních
výrobků prostřednictvím inovací, podpory průmyslových aplikací či
regulačních opatření, například rozšířené odpovědnosti výrobce.

– 111 (25 %)

Oděvy, obuv Oděvy, obuv
a bytový textil a bytový textil

– 49 (56 %)
Nápoje

Doprava

Doprava

Potraviny

Potraviny

– 268 (100 %) – 268 (100 %)

– 215 (53 %)

– 206 (71 %)

– 215 (53 %)

– 206 (71 %)

Oděvy, obuv Oděvy, obuv
a bytový textil a bytový textil

– 35 (49 %)

Různé zboží
a služby

Různé zboží
31 (53 %)
a –služby

– 31 (53 %)

Komunikace

Komunikace
– 4 (44 %)

Rekreace
a kultura– 83 (41 %)

– 83 (41 %)

Údržba
domácnosti

Údržba
– 80 (37 %)
domácnosti

– 80 (37 %)

Různé zboží
a služby

Různé zboží
– 65 (76 %)
a služby

– 65 (76 %)

Vzdělávání

–Vzdělávání
2 (56 %)

Nápoje

– 56 (62 %)
Nápoje

Zdraví

– 50 (29 %)
Zdraví

– 50 (29 %)

Restaurace
– 47 (67 %)
a hotely

– 47 (67 %)

Restaurace
a hotely

– 4 (44 %)

Komunikace

– 2 (56 %)

Uvnitř EU-28

Rekreace
a kultura

– 49 (56 %)

Restaurace
35 (49 %)
a –hotely

0100

– 100 (24 %) = 654
– 100
kg(24
CO2-eq
%) = 654
/ nakg
osobu
CO2-eq / na osobu

– 57 (22 %)

Restaurace
a hotely

0

– 111 (25 %)

– 312 (87 %

– 58 (27 %)

Rekreace
– 57 (22 %)
a kultura

Nápoje

– 312 (87 %)

Přímý dopad Přímý dopad
domácností domácností

– 188 (70 %)

– 63 (20 %)

Údržba
– 58 (27 %)
domácnosti

Rekreace
a kultura

Bydlení, voda, Bydlení, voda,
elektřina
elektřina
a jiná paliva
a jiná paliva

– 270 (67 %)

– 100 (15 %) = 1– 321
na =osobu
100 kg
(15/ %)
1 321 kg / na osobu

Zdraví
– 63 (20 %)

Údržba
domácnosti

Evropská komise samozřejmě nemůže textilní průmysl ignorovat
a textil zahrnula do Nového akčního plánu pro oběhové
hospodářství: Čistší a konkurenceschopnější Evropa.19 Nový akční
plán se zaměřuje na posílení průmyslové konkurenceschopnosti
a inovací textilního průmyslu, podporu evropského trhu pro
udržitelné textilní výrobky, včetně trhu pro opětovné využití textilu,
jakož i na řešení problematiky tzv. rychlé módy a podporu nových
obchodních modelů.

– 188 (70 %)

Doprava

Zdraví

Colette Šinská

– 270 (67 %)

Odhadované emise skleníkových plynů v dodavatelském
řetězci v EU-28 v oblastech spotřeby domácností,
indexované hodnoty za rok 2017 se spotřebou textilu = 100
		
						

Komunikace
– 11 (67 %)

Vzdělávání
100
200

Mimo EU-28

200
300

300
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– Vzdělávání
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0

Uvnitř EU-28

– 56 (62 %)
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– 3 (74 %)

100
0

200
100

Mimo EU-28

300
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300
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Evropské právo pomáhá zachovat čisté vody i v Česku
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Evropská legislativa pomáhá
zachovat čisté vody i v Česku

E

vropský rámec ochrany vod je s námi již několik let. Bylo proto načase zhodnotit, jak funguje a jak
se daří dosahovat stanovené cíle. A výsledek asi nepřekvapí: regulace nám pomáhá znečištění
bránit, ale pořád jsou zde určité rezervy a velké plány jsou zatím prováděny jen v malém měřítku.
Kde je prostor pro zlepšení? Jaké výzvy regulaci vod ještě čekají? A jaké problémy mohou nastat?
Těmto otázkám jsme se věnovali v našem EnviLaw zpravodaji.

Zdeněk Horáček

Získat vlastní studnu může být problém, lze se ale bránit
Mnoho lidí by rádo mělo vlastní studnu, aby si tak zajistili vlastní
zdroj vody nejen pro případy sucha. Nakládání s vodou je však stále
intenzivně regulovanou oblastí a stále častější sucha nahrávají stále
přísnějším podmínkám pro budování studen a využívání vody z nich.
Povolovací řízení může být zdlouhavé a komplikované, nicméně i vůči
postupu vodoprávních úřadů se můžou žadatelé efektivně bránit.
Podrobnosti shrnul20 Zdeněk Horáček.
Evropská legislativa pomohla zajistit čistotu vod napříč
Evropou
Evropská komise provedla hloubkové zhodnocení evropské regulace
nakládání s vodami, tzv. fitness-check, která se týká rámcové
směrnice o vodách,21 směrnice o normách environmentální kvality,
směrnice o ochraně podzemních vod, směrnice o povodních
a směrnice o čištění městských odpadních vod.
Na jedné straně regulace pomohla vytvořit integrovaný systém
nakládání s vodami a omezit zejména znečištění chemickými látkami.
Na druhé straně se implementace opožďuje a pouze méně než
polovina vodních útvarů je v dobrém stavu. Častým problémem
je, že řešení navrhovaná členskými státy nejsou komplexní.
Země se zaměřují pouze na řešení, která již jsou k dispozici, a na
jednoduchá technologická řešení tzv. bodového znečištění, přičemž
rozptýlené zdroje znečištění jsou zcela opomíjeny. Zároveň analýza
ukazuje, že výhody implementovaných řešení kvality vod nakonec
převyšují náklady a obyvatelé jsou ochotni nést vyšší výdaje pro
zlepšení kvality vody. Nedostatky ochrany vod se pak projevují
zejména v nedostatečném financování a nedostatečné integraci
environmentálních cílů a různých právních předpisů v členských
státech.
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Farmaceutika a mikroplasty jsou současným problémem
odpadních vod
Co se týká zhodnocení směrnice o čištění městských odpadních
vod,22 i ta značně přispěla k ochraně vod v Evropě. Od jejího přijetí
klesla biochemická spotřeba kyslíku v EU o 61 %, zatížení dusíkem
o 32 % a zatížení fosforem o 44 %. Některé oblasti nebyly dostatečně
reflektovány a související environmentální zátěž pořád představuje
významné procento znečištění. Jedná se zejména o případy
nedostatečných kapacit kanalizace při nadměrných srážkách,
znečištění z individuálních čistících systémů a znečištění z malých
aglomerací, které nejsou úplně regulovány, ale přitom představují
zátěž až pro 11 % evropských vodních útvarů. V budoucnu lze proto
očekávat větší tlak na regulaci těchto oblastí.

Největší hrozbou budoucnosti je klimatická změna, podnikatelé
však mají zájem o udržitelnost

Překážky pro lepší implementaci opět leží v nedostatečném
financování infrastruktury. Od roku 2000 EU poskytla pro sektor
odpadních vod téměř 40 miliard eur, přičemž současné odhady
předpokládají, že do roku 2030 je potřebné investovat dalších 250
miliard eur. Analýza nicméně ukazuje, že jsou potřeba další zásahy,
jelikož nedostatečně upravená městská odpadní voda je jeden
z hlavních důvodů, proč evropské vodní toky nejsou v lepším stavu.
Navíc se ukazuje, že farmaceutika a mikroplasty jsou čím dál větším
problémem, na což musí evropská regulace reagovat. Další oblastí,
kde lze očekávat posun, je opětovné použití odpadní vody, kde je
nová legislativa již finalizována, a použití odpadních kalů, které můžou
potencionálně představovat riziko znečištění.

Zmíněná opatření na ochranu životního prostředí a klimatu jsou samozřejmě na místě. Jak vědci neustále opakují, Země se otepluje a lidstvo
musí razantně zakročit, aby si děti v budoucnu měly nejen kde hrát, ale
i kde žít.

Andrea Lančová

Environmentální regulace se neustále vyvíjí, v poslední době dokonce
mílovými kroky. I proto musí být člověk neustále ve střehu a vzdělávat
se. Obzvlášť Evropská unie přichází s velkým množstvím nových legislativních návrhů, projektů a iniciativ, jak ostatně pravidelně ukazuje i náš
Envilaw zpravodaj.

Za jednu z největších hrozeb současnosti proto považuji klimatickou
změnu. A environmentální právo, respektive poskytování právního
poradenství v oblasti životního prostřední je jedním ze způsobů, jak tyto
negativní dopady lidské činnosti omezit a přispět tak ke všeobecnému
dobru. Těší mě vidět, že o tuto práci je mezi podnikateli zájem a že i oni si
uvědomují, jak je důležité usilovat o udržitelnější fungování svých firem
i společnosti jako celku.

- 19 -

Druhý
kvartál
2020

Tempu environmentální
degradace sekunduje
tempo environmentální
regulace

R

ychlost rozvoje nejrůznějších inovací a tempo přicházejících
signálů o degradaci životního prostředí se zvyšují a vytváří
tak nepřehlednou změť volání po rychlých řešeních, nových
omezeních a dalších plánech na ochranu životního prostředí. A to
často předtím, než stihneme zanalyzovat důsledky předchozích
kroků. Vznikají proto také regulatorní záplaty jako například
v tomto čísle uvedená kompenzace očekávané vysoké ceny
emisních povolenek, aby firmy neodcházely z Evropy.
Environmentální regulace je zcela výjimečná svým tempem
a rozsahem. Žádné odvětví nemůže přežít, pokud aspoň nesleduje
vznikající řešení dopadů klimatických změn a nesnaží se adaptovat
na nové regulatorní prostředí pro svůj byznys. Je však nutné
sledovat nikoliv jen nové zákony, ale také autoritativní studie
a doporučení, které se ve zkracujících cyklech proměňují nejprve
v preferované chování, a posléze pak v nařízený standard.
Prozíravější firmy proaktivně sledují dopad své činnosti a reagují
dříve, než o jejich problému někdo napíše studii a přijme regulatorní
opatření. K tomu vzniká řada nástrojů (přikládáme dva – umožňující
analyzovat cenu znečištění řek a moří a klimatické riziko na úvěrové
portfolio).
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Plán na podporu oživení Evropy
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Plán na podporu oživení Evropy
stojí na zelených pilířích

E

vropská Komise představila Plán na podporu oživení Evropy, jehož hlavními pilíři jsou Zelená
dohoda a podpora zelené transformace. Nepřipravené firmy by mohla překvapit především
schválená taxonomie ekonomických činností. Detaily dalších plánů představila Evropská Komise
v rámci Frequently Asked Questions. A překvapivá je také oblast financování biodiverzity - z celkových
výnosů všech environmentálních daní tvořily ty spojené s biodiverzitou méně než 1 %. Na druhou
stranu je Česko druhou zemí z OECD s nejvyšším počtem zavedených dotací, a zrovna tak figuruje i na
předních místech v žebříčku celkového počtu zavedených ekonomických nástrojů.

		

Ekonomické nástroje pro podporu biodiverzity
OECD vydala příručku shrnující výkon ekonomických nástrojů
souvisejících s biodiverzitou . Data z více než 110 zemí jsou zásadní
k posouzení, zda se daří naplňovat stanovené cíle. Podle uvedených
údajů dlouhodobě narůstá počet daní uvalených v souvislosti
s biodiverzitou, tj. např. zdanění pesticidů, hnojiv, produktů lesní
výroby a lesní těžby a podobně. Více než 200 takových daní ročně
generuje částku převyšující 7,5 miliard USD. Stále se zvyšuje i počet
jiných poplatků spojných s biodiverzitou, např. vstupné do národních
parků, poplatky za povolení k lovu či vypouštění odpadních vod.
Roste také počet dotací poskytovaných na podporu lesní správy
a zalesňování. V žebříčku počtu těchto dotací je Česká republika

za Spojenými státy americkými druhou zemí z OECD s nejvyšším
počtem zavedených dotací. Česká republika stojí i v čele žebříčku
celkového počtu zavedených ekonomických nástrojů k podpoře
biodiverzity – s 24 různými nástroji je pátá v žebříčku OECD.
V první desítce je 8 států EU společně s USA a Kanadou, což svědčí
o dominanci Evropy v oblasti ochrany životního prostředí.
Prostor pro využití ekonomických instrumentů podporujících
biodiverzitu však i nadále zůstává široký, a to především vzhledem
k tomu, že celkový příjem generovaný v letech 2016-2018 z nástrojů
zaměřených na podporu biodiverzity odpovídal pouze 0,92 %
celkových příjmů z ekologických daní.

Markéta Řezníčková

Plán na podporu oživení Evropy (The Recovery Plan for
Europe)
Evropská komise navrhla Plán na podporu oživení evropské
ekonomiky , která se potýká s následky po pandemii COVID-19.
Evropská ekonomika se má nastartovat prostřednictvím dvou
nástrojů – Next Generation EU a posíleného dlouhodobého rozpočtu
EU. K uskutečnění iniciativy Next Generation bude na finančních
trzích vybráno 750 miliard eur prostřednictvím mimořádného
vydání krátkodobých dluhopisů jménem EU, dalších 540 miliard eur
bylo vyčleněno v rámci SURE a 1100 miliard eur v rámci Multiannual
Financial Framework.
Finanční prostředky sloužící k obnově po krizi způsobené COVID-19
budou rozděleny do tří pilířů:
1. K podpoře členských států při obnově, zotavení z krize
a posílení: Více než 80 % finančních prostředků shromážděných
v rámci programu Next Generation bude použito k podpoře
členských států. V souladu s cíli evropského semestru budou
členským státům poskytovány granty a úvěry k provádění
vnitrostátních plánů na podporu oživení a odolnosti. Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova získá nové fondy
k provedení strukturálních změn v souladu se Zelenou dohodou
pro Evropu.
2.K nastartování ekonomiky a podpoře soukromých investic:
Soukromému sektoru, obcím a nemocnicím, ale i jiným
podnikům budou poskytovány z evropského rozpočtu značně
flexibilní granty, a to bez nutnosti spolufinancování ze strany
členských států. Hlavním cílem je podpora zelené a digitální
transformace, nastartování projektů s potenciálem k využití
technologické inovace jako 5G, umělé inteligence, čistého vodíku
nebo obnovitelné energie z pobřeží.

FAQ k taxonomii
Přijetím dlouho očekávaného nařízení o taxonomii ekonomických
činností vyvrcholila činnost Technické expertní skupiny na udržitelné
financování („TEG“). K dořešení technických otázek spojených
s implementací byl mandát TEG prodloužen do konce srpna 2020,
kdy by žezlo poradního orgánu měla převzít platforma pro udržitelné
financování vytvořená na základě nařízení o taxonomii. Odpovědi na
nejčastěji pokládané otázky související s taxonomií včetně odpovědí
Evropské komise a TEG jsou zveřejněny na stránkách Evropské
komise .
Podle uvedených informací zamýšlí Evropská komise koncem roku
2020 na základě doporučení TEG návrh dalšího právního předpisu
shrnujícího klimatické cíle. V souladu s „Best Regulation“ budou
zároveň vydány pokyny k posouzení dopadů a stakeholdeři budou
mít možnost vyjádřit se k jednotlivým kritériím. Aktuálně nastavená
kritéria pro posouzení aktivit, které přispívají ke zmírňování
klimatických změn a adaptaci (tj. emise skleníkových plynů
a potenciální redukce těchto emisí), budou každé tři roky měněna.
Co se týká společností se sídlem mimo EU, jejich aktivity na
finančním trhu budou podléhat na základě nařízení o taxonomii
stejnému režimu jako subjekty EU. O globální nastavení a soulad
aktivit se potom bude starat Mezinárodní platforma pro udržitelné
financování. Dohled nad dodržováním povinnosti zveřejňovat
informace zajistí vnitrostátní orgány.

3.K reflexi krize spojené s COVID-19 a k souvisejícím strukturálním
změnám: Do budoucna by měla být EU v případě krize
akceschopnější díky novým programům Health Programme
a RecsRU.
- 22 -
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Nová pravidla umožní zavlažovat
zemědělské plodiny vodou z čistíren
odpadních vod

Přehled finančních dopadů znečištění plasty v roce 2018 podle regionů; hodnoty v milionech USD			

S

ucho je jedním z největších problémů adaptace na klimatickou změnu. I proto Evropská unie
připravila nová pravidla pro využívání odpadní vody pro zavlažování v zemědělství, díky
čemuž může být tato voda recyklována a znovu využita při zajištění ochrany půdy a lidského
zdraví. Intenzivním problémem je také znečištění moří plasty. Vypočítali jsme, že globálně má toto
znečištění finanční dopady až do výše 19 miliard dolarů ročně. Znečištění plasty tedy není pouze
environmentálním, ale také ekonomickým problémem.

Kryštof Dosoudil

Nově lze zavlažovat pole i odpadní vodou
Dne 25. května 2020 bylo schváleno Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné
využívání vody.26 Nařízení přichází v době, kdy je jedním z hlavních
společenských témat sucho a s ním spojený zvýšený tlak na
hospodárné využívání vodních zdrojů, a reaguje tak na současné
trendy cirkulární ekonomiky.
Jak je zřejmé z názvu Nařízení, jde o základní nastavení minimálních
požadavků na využití vyčištěné odpadní vody. Nařízení by se mělo
vztahovat na recyklovanou odpadní vodu, která se získává z odpadní
vody shromážděné ve stokových soustavách a která byla vyčištěna
v čistírnách městských odpadních vod, přičemž projde dalším
čištěním buď v čistírně městských odpadních vod, nebo v zařízení pro
recyklaci odpadních vod, aby splňovala nově stanovené parametry.
Cílem Nařízení je v náležitých a nákladově efektivních případech
usnadnit zavádění opětovného využívání vody, a pro ty členské
státy, které si přejí nebo potřebují opětovně využívat vodu, tak
vytvořit patřičný právní rámec. Současně má Nařízení za cíl nastavit
kritéria pro recyklovanou vodu takovým způsobem, aby se předešlo
kontaminaci složek životního prostředí, zejména půdy, a také
rostlinné produkce.
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Česká republika s využitím recyklované odpadní vody na závlahu
zemědělských plodin zatím nemá zkušenosti. Nařízení je ale přímo
použitelným předpisem, proto jej nyní producenti odpadních vod,
zemědělci a vodoprávní úřady musí vzít v potaz. S nynějším právním
rámcem a se sílícími projevy sucha lze očekávat, že tento způsob
zavlažování bude čím dál více využíván i u nás.
Kolik stojí znečištění oceánů plasty?
Ekologické dopady znečištění oceánů plasty jsou poměrně zřejmé.
Pozornost se ale dosud neupírá na nepřímý efekt tohoto znečištění.
To má totiž zásadní finanční dopady jak na dotčené státy, tak na
ekonomické aktivity spojené s oceány. Společně s The Ocean
Cleanup jsme vytvořili finanční model k výpočtu dopadu plastového
znečištění moří – The Price Tag of Plastic Pollution model.27

Průměrné náklady na vyčištění

Průměrná ztráta ekonomické hodnoty

Globálně mělo znečištění plasty finanční dopady až do výše
19 miliard dolarů ročně (v roce 2018). To zahrnovalo zejména
přímé náklady na čistění, ztráty v oblasti turizmu a náklady v oblasti
rybolovu a akvakultury. Nic nenaznačuje, že by globálně mělo dojít
k bezprostřední změně intenzity znečištění plasty. Největšími hříšníky
jsou rychle se rozvíjející ekonomiky, ve kterých nejsou dostatečně
vybudované systémy odpadového hospodářství. Z jejich řek se pak
do oceánů dostává více než polovina plastového znečištění oceánů.
Proto nelze očekávat ani snižování globálních finančních dopadů
tohoto problému.
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Komentář

Martin Vejtasa

Environmentální regulace využívá poznatky z ekonomie. A mění tím
svět k lepšímu
Jak může právo zbrzdit klimatické změny a zlepšit životní prostředí? Přístupů je spousta. Za jeden z nejzajímavějších považuji využití poznatků
ekonomie k podpoře ekologičtějšího jednání každého z nás. A to i v docela
jednoduchých, každodenních věcech - třeba při nákupu kuchyňského
mixéru. Životnímu prostředí lze totiž pomoci i tím, že budeme upřednostňovat takové spotřební zboží, které je sice dražší, ale má delší životnost a lze snadno opravit, před levným, které po pár měsících skončí na
skládce.
Problémem je ale informační asymetrie – zatímco výrobci vědí, jak dlouho
jejich zboží vydrží, spotřebitel může jen hádat. Správná regulace může
tento problém řešit třeba požadavkem na delší životnost zboží, čímž by
ale došlo k plošnému zvýšení cen. Anebo na to může jít jinak, zdánlivou
maličkostí, a to zavedením povinnosti pro výrobce informovat spotřebitele jednoduše a srozumitelně o životnosti zboží. Studie ukazují, že taková
informace může prodej odolnějších výrobků až ztrojnásobit.
Čím více budeme nakupovat odolnější položky a čím jednodušší a levnější budou jejich opravy, tím méně energie spotřebujeme při výrobě
nekvalitního zboží, bude vznikat méně emisí při jeho přepravě a méně
odpadu bude končit na skládkách. Ve svém důsledku tak může i zdánlivá
maličkost elegantně ulevit životnímu prostředí a přispět k udržitelnějšímu
hospodářství.
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Oběhové hospodářství bude mít
pozitivní dopad na zaměstnanost

Oběhové hospodářství bude mít na zaměstnanost pozitivní
dopad
Při přechodu na oběhové hospodářství je téměř vždy zdůrazňován
zejména zásadní dopad na způsob využívání zdrojů a související
potřeba změny fungování společností. Pokud se však implementují
plánované politiky oběhového hospodářství, dopady pocítí také trh
práce. Dle nejnovější studie OECD28 lze při implementaci cirkulárních
politik očekávat změny ve struktuře poptávky a výrobních režimech.
Největší dopady se projeví v materiálově náročných sektorech, jako
je těžký průmysl, ve kterých dojde k zániku pracovních míst. Nová
pracovní místa se nicméně vytvoří v sektoru služeb a také v oblasti
nakládání s odpady, recyklace a oprav.

U

kazuje se, že oběhové politiky by měly mít v budoucnu pozitivní dopad na zaměstnanost. Ďábel
se ale skrývá v detailu a dat není mnoho. Vše nasvědčuje tomu, že nejefektivnějším nástrojem
je snížení zdanění práce za současného zdanění environmentálně negativních aktivit. Více dat
ale máme v oblasti stavebnictví. Evropská komise totiž zveřejnila příklady nejlepší praxe a hlavních
principů, které by se při stavbě a užívání budov měly uplatňovat.

Jelikož jsme momentálně na začátku přechodu na oběhové
hospodářství, dat není mnoho. Většina dostupných modelů nicméně
naznačuje, že oběhové politiky mohou zvýšit zaměstnanost o 2 %
při současném snížení materiálové spotřeby v desítkách procent.
Modely postavené na snížení daňového zatížení práce a zvýšení
daňového zatížení environmentálně nežádoucích činností ale
ukazují lepší výsledky než modely, které počítají pouze s regulačními
opatřeními a novými business modely. Druhých jmenovaných však
není mnoho. V praxi tak bude záležet na odvaze států implementovat
takové politiky, které nejen ochrání životní prostředí, ale také zvýší
zaměstnanost za cenu poklesu zaměstnanosti v materiálově
náročných sektorech.

		Filip Hloušek

Dopady na pracovní místa v oběhovém hospodářství v konkrétních odvětvích EU-28 v roce 2030

Zemědělství

Jak stavět cirkulárně?
Jednou z klíčových oblastí pro uplatnění oběhových principů je
stavebnictví, jelikož se jedná o oblast se zásadní materiálovou
spotřebou. A více než kde jinde je právě ve stavebnictví potřeba
uplatňovat oběhové principy v celém životním cyklu staveb. Po
nesprávném designu stavby je při jejím používání či demolici totiž
uplatnění oběhovosti zásadně obtížné. I proto Evropská komise
zveřejnila Principy oběhového hospodářství pro design budov,29
které by měly sloužit jako nejlepší praktiky pro uplatnění těchto
principů ve všech životních cyklech budovy.
Pro každou skupinu stakeholderů se samozřejmě principy uplatní
jiným způsobem. Jinak totiž ke stavbě přistupuje architekt, stavebník,
výrobce materiálů, demoliční tým, investor či regulátor. Pro všechny
tyto skupiny tak Evropská komise doporučuje kroky, které umožní
větší oběhovost budov. Samozřejmě se jedná pouze o doporučení, ta
nicméně předznamenávají, jak bude vypadat oběhové hospodářství
ve stavebnictví a jakým směrem se bude regulace vyvíjet.

Lesnictví a výrobky ze dřeva
Extrakce (energie) a vyrobená paliva
Extrakce (ne-energetické)
Chemický
Výroba potravin
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Elektronika
Nekovové minerály
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Kryštof Dosoudil

Územní plánování a výstavba: Pro udržitelný rozvoj je potřeba
kvalitní legislativní rámec
Životní prostředí už není tématem pouze pro úzké skupiny aktivistů a jeho
důležitost si již delší dobu uvědomuje i většinová společnost. Současně
s tím ale dochází ke stále rychlejšímu rozvoji v nejrůznějších oblastech
lidské činnosti, ve kterých je ochrana životního prostředí často překážkou.
Jako recept na řešení tohoto problému byl už před dlouhou dobou představen koncept udržitelného rozvoje. Na podstatu tohoto pojmu se však
často zapomíná a je chápán pouze v krajních rovinách jako udržitelnost za
každou cenu, nebo naopak jako maximální rozvoj.
Tuto rozštěpenost lze podle mého názoru spatřovat hlavně v oblasti
územního plánování a výstavby. Ostatně téma udržitelného rozvoje je
nepřímo i jedním z horkých témat v rámci návrhu nového stavebního
zákona, jímž se zabýváme v našem EnviLaw zpravodaji.
Územní plánování a výstavba vždy byly a budou o hledání kompromisu.
I proto by zákonodárci měli klást zvláštní důraz na tvorbu kvalitního legislativního rámce, aby právníci mohli poté v praxi svým klientům s hledáním zmíněného kompromisu efektivně pomáhat.
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Od farmy až po vidličku: Jaké jsou
první projevy Zelené dohody?

M

alé, ale přesto významné kroky k zelenější budoucnosti byly v posledních měsících učiněny
hned v několika oblastech. Zelená dohoda stanovující směřování Evropské unie pro
následující roky se začíná promítat do dílčích strategií schválených Evropskou komisí, které
se týkají udržitelného potravinového systému a biodiverzity. Ani Česko s plánováním budoucnosti
nezahálelo a provedlo aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility.

Jednotlivé cíle počtu vozidel a veřejné infrastruktury v roce 2030
vozidla

rok 2030

elektromobily

220 000 - 500 000

EV busy

800 - 1 200

CNG

35 000

LNG kamiony

3 500 - 6 900

LPG

170 000 - 250 000

vodík OA

40 000 - 50 000

vodíkové autobusy

870

dobíjecí/plnicí stanice

rok 2030

elektrické

19 000 - 35 000

CNG

350 - 400

LNG

30

vodík

80

Josef Štoudek

Nově lze zavlažovat pole i odpadní vodou
Udržitelný potravinový systém „od farmy až po vidličku“
Evropská komise v květnu 2020 přijala novou strategii s názvem
Farm to Fork,30 která vychází z cílů stanovených v Zelené dohodě
pro Evropu. Tato strategie směřuje k udržitelnému potravinovému
systému EU, který má zajistit zabezpečení potravin a přístup ke
zdravé stravě.
Strategie stanovuje konkrétní cíle transformace potravinového
systému EU, dle kterých by mělo dojít k:
• omezení používání pesticidů;
• snížení používání hnojiv o 50 %;
• zajištění obdělávání 25 % zemědělské půdy podle pravidel
ekologického zemědělství;
• zajištění lepší dostupnosti zdravých variant jídel;
• zajištění lepšího označování, které přispěje k informovanosti
spotřebitelů ohledně zdraví a udržitelnost.
Nově zavedené povinnosti, které lze v této oblasti očekávat, budou
doprovázeny finanční podporou na zavádění udržitelných postupů
zemědělců, rybářů a producentů akvakultur.

Strategie navrhuje mimo jiné stanovit:
• závazné cíle pro obnovu poškozených ekosystémů a řek;
• zlepšení stavu chráněných přírodních stanovišť v EU;
• zmírnění znečištění, větší ekologičnost měst nebo rozšíření
ekologického zemědělství.
Strategie zahrnuje konkrétní kroky, které mají oživit evropskou
biologickou rozmanitost do roku 2030, mimo jiné přeměnit
nejméně 30 % evropských území a moří v účinně řízené chráněné
oblasti a z nejméně 10 % zemědělské plochy opětovně vytvořit
chráněné oblasti s velkou biologickou rozmanitostí. Na biologickou
rozmanitost budou z různých zdrojů, včetně finančních prostředků
EU, vnitrostátních a soukromých zdrojů financování, ročně uvolněny
prostředky ve výši 20 miliard eur.
Elektroauto do každé rodiny
V dubnu vláda schválila aktualizaci Národního akčního plánu
čisté mobility.32 Aktualizace reaguje na dosavadní postup plnění
a reflektuje nejnovější vývoj legislativy Evropské unie. Zároveň byly
doplněny aktualizované cíle počtu vozidel na jednotlivá alternativní
paliva a rozsah doprovodné infrastruktury v České republice k roku
2030.

Ekologická města a obnova poškozených ekosystémů
I to je nová strategie pro biodiverzitu. Společně se strategií Farm
to Fork byla Evropskou komisí přijata i strategie v oblasti biologické
rozmanitosti,31 která řeší neudržitelnost využívání půdy a moří,
nadměrné využívání přírodních zdrojů, znečištění a invazní
nepůvodní druhy.
Tato strategie má mimo jiné směřovat k prevenci nákaz a budování
odolnosti vůči nim. Zároveň by měla okamžitě vytvořit obchodní
a investiční příležitosti pro oživení hospodářství EU. Biologická
rozmanitost by tak měla být začleněna do celkové strategie
a hospodářského růstu EU.
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Udržitelná
transformace nabírá na
síle: Jaké změny s sebou
přinese ekologizace
hospodářství?

N

ení asi potřeba zdůrazňovat, v jak výjimečné době žijeme.
Společnost se mění v závratném tempu a dokáže se
pandemickým podmínkám přizpůsobovat s nevídanou
flexibilitou. Nově získané schopnosti rychlých a komplexních
změn jsou pro nás příležitostí rozpohybovat řadu společenských
témat tam, kde nám k tomu dříve bránilo pohodlí. A ekologizace
hospodářství je jedním z nich. Část společnosti to samozřejmě
bude vnímat jako vnucenou mantru. Podívejme se na to ale
shovívavěji a berme tuto situaci jako příležitost ke zlepšení.
Okolnosti nás přinutily zpochybnit zavedené pořádky a naším
úkolem je dát této skutečnosti smysl. Využijme proto této
příležitosti k dlouhodobému plánu a ptejme se svého okolí a sami
sebe, jak položit základy ekologičtější prosperity, udržitelnější jistoty
a pohodlí.
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Evropa plánuje investice do vodíku a snížení emisí
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Evropa plánuje investice do vodíku
a výrazné snížení emisí

E

vropská komise letos v létě neusnula na vavřínech a připravila smělé plány v oblasti
environmentální regulace. Budoucnost vidí ve vodíku a v rámci nové strategie počítá
s investicemi do vodíkové infrastruktury. Tuto a další vize předestřela předsedkyně Komise
Ursula von der Leyen ve svém prvním projevu o stavu Unie. Evropa má zapracovat na ještě
výraznějším omezení emisí a rozsáhlé prostředky poputují do zelených projektů a transformace
postižených regionů. Také OECD považuje za důležité postupovat při oživování ekonomik na ochranu
životního prostředí promyšleně a volá po restrukturalizaci kritických sektorů. Ostatně stav životního
prostředí má významný vliv nejen na přírodu, ale také na délku a kvalitu našeho života, jak vyplývá
z nové studie Evropské agentury pro životní prostředí.

		

k řešení krize klimatické. Vycházela přitom z politik uplatňovaných
v členských zemích OECD a partnerských státech. Jako pozitivní
příklad zmiňuje Zelenou dohodu pro Evropu38 a její plány v oblasti
zelených investic i stanovení emisních limitů. Státy by se měly
podle OECD zaměřit na restrukturalizaci kritických sektorů, jako
je energetika, pozemní doprava, stavebnictví a zemědělství. Dále
státům doporučuje reformovat systém dotací fosilních paliv
a určování cen uhlíku.

Andrea Lančová

Z krize způsobené pandemií vyjde Evropa zelenější
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém
vůbec prvním projevu o stavu Unie33 označila koronavirovou krizi
za příležitost k zelené přeměně evropské ekonomiky. Komise tak
například plánuje získat skoro třetinu z chystaného fondu obnovy
o objemu 750 miliard eur prodejem zelených dluhopisů. Investice
z tohoto fondu pak mají putovat do zelených projektů, např. do
vodíku, budování elektrických dobíjecích stanic nebo do udržitelného
stavebnictví. Šéfka Komise přislíbila spravedlivou transformaci
s tím, že EU speciálně podpoří uhelné a ocelářské regiony. V rámci
České republiky by tak prostředky mohly putovat do Karlovarského,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
V souladu s dřívějším závazkem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové
neutrality oznámila von der Leyen plán snížit emise do roku 2030
o 55 % oproti stavu z roku 1990. Tomuto cíli má napomoci celá řada
nástrojů: Komise plánuje posílit obchodování s emisemi, podpořit
rozvoj energie z obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické
účinnosti či navrhnout reformu zdanění energie. Na konkrétní návrhy
si však budeme muset ještě počkat.
K tématu snižování emisí a uhlíkové neutrality se vyjádřil i Evropský
parlament, který v rámci přijímání tzv. klimatického zákona navrhl34
ještě ambicióznější omezení, a to o 60 %. Zbývá jen počkat, zda se
v rámci dalšího vyjednávání podaří tento cíl prosadit.
Vodík je podle Evropské komise klíčový k dosažení uhlíkové
neutrality
Evropská komise vypracovala Vodíkovou strategii pro klimaticky
neutrální Evropu,35 v rámci které počítá s investicemi do vodíkové
infrastruktury. Podle Komise má vodík vedle energie z obnovitelných
zdrojů doplnit energetický mix v Evropě. Dále může sloužit k ukládání
energie z obnovitelných zdrojů a měl by nahradit fosilní paliva
v ocelářství či chemickém průmyslu. K postupnému přechodu na
vodík by mělo dojít ve třech fázích. V první fázi (do roku 2024) mají
- 36 -

OECD apeluje na investice do udržitelnosti a zelenější
ekonomiky
Stejně jako Evropská unie i OECD považuje za důležité zaměřit
pozornost při ozdravování ekonomiky na zelená opatření. Pandemie
měla na životní prostředí jak pozitivní, tak negativní dopady. V obou
případech jde ale o dopady krátkodobé a i nyní je potřeba mít na
paměti cíle v oblasti ochrany životního prostředí. OECD ve své nové
analýze37 zpracovala řadu návrhů, které mají napomoci překonat
ekonomickou krizi, vytvořit nová pracovní místa a zároveň přispět

být vybudovány elektrolyzéry na výrobu vodíku z obnovitelných
zdrojů. V rámci druhé fáze (do roku 2030) by mělo dojít k integraci
vodíku do evropského energetického systému. Ve třetí fázi (do roku
2050) by se měl „čistý“ vodík stát pevnou součástí energetického
systému a napomoci k dekarbonizaci problematických odvětví. Vodík
jako strategická surovina má své příznivce i odpůrce a zda se plány
obsažené ve strategii zužitkují, ukáže až čas.
Environmentální faktory mají významný vliv na kvalitu
a délku života obyvatel EU
Podle WHO lze až 13 % všech úmrtí v Evropské unii připsat
environmentálním faktorům. Největší podíl na nich má znečištění
ovzduší, dále pak hluk, projevy klimatických změn, vystavení
nebezpečným chemikáliím či znečištění vod. Jak vyplývá ze studie
Evropské agentury pro životní prostředí36 (EEA), právě kvalita ovzduší
se významně zlepšila: počet obětí se podařilo snížit oproti roku 1990
o skoro 60 %, z 1 milionu na 417 000. EEA však upozorňuje na to, že
další rizikové faktory jsou neméně nebezpečné a přitom přehlížené,
zejména hluk nebo vnitřní kvalita vzduchu. Obyvatelé Evropské unie
navíc musí do budoucna počítat s tím, že klimatická změna bude mít
na jejich kvalitu života a zdraví stále větší, negativní vliv. EEA apeluje
na podporu dalšího výzkumu rizikových environmentálních faktorů
a na to, aby členské státy začaly řešit klimatické změny a poškozování
životního prostředí skutečně systematicky a na základě vědeckých
poznatků.
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Zdeněk Horáček

Zákonodárci se věnují vodnímu právu i na ústavní úrovni.
Jaké legislativní novinky přinesl rok 2020?
S příchodem stále častějších suchých období začíná voda coby přírodní
bohatství nabývat na důležitosti. A do popředí zájmu se tak dostává
i vodoprávní regulace. Poslední, tzv. suchá novela vodního zákona z roku
2020 stanovuje pořadí využívání vody v suchých obdobích. Ochrana
vodních zdrojů a zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou je
však tématem, které je diskutováno i na ústavní úrovni, a to jako jediná
oblast životního prostředí. Navrhuje se dokonce zvláštní ústavní zákon
o ochraně vody.
Důležitost vody v našich životech však vnímají nejen zákonodárci, ale
i naši klienti a široká veřejnost. Výrobní společnosti si vytvářejí vlastní
vodní hospodářství, lidé si budují vlastní studny a Česká republika je tak
se spotřebou pitné vody v domácnosti v přepočtu na osobu a den kolem
90 litrů premiantem v šetření.
V Deloitte si význam témat spojených s vodou, její distribucí a ochranou dobře uvědomujeme, a klientům proto pomáháme nalézat v tomto
směru nejlepší možná řešení. Jen zodpovědným přístupem, racionálním využíváním vodních zdrojů a jejich současnou ochranou lze docílit
dostatku kvalitní pitné vody pro všechny, včetně budoucích generací.

- 38 -

- 39 -

Financování energetiky a udržitelná transformace

Energetický sektor je uprostřed
udržitelné transformace, způsobů
financování existuje celá řada

F

inancování energetiky je aktuálním tématem, které hýbe sektorem v rámci celé EU. Například
Nařízení o mechanismu Unie pro financování energie z obnovitelných zdrojů, které v září
letošního roku vydala Evropská komise, si klade za cíl získat finance k naplnění závazků Zelené
dohody. Není to však cesta jediná – firmy mohou také využít možnosti financovat energetickou
transformaci velice výhodnou metodou EPC (Energy Performance Contracting). Přečtěte si, jaké mají
o zmiňované proměně sektoru povědomí firmy a spotřebitelé a jak přechod na obnovitelné zdroje vidí
sami energetičtí leadeři.

		Kryštof Dosoudil
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Nové nařízení Komise zavádí mechanismus pro získávání
prostředků na projekty obnovitelné energie
Evropská komise vydala dne 15. září 2020 Nařízení o mechanismu
Unie pro financování energie z obnovitelných zdrojů.39 Jako hlavní
cíl uvádí „zajištění dosažení cílů energetické unie a dlouhodobých
závazků Unie v oblasti emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou
dohodou, a zejména cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů,
energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.“
Nařízení především podporuje nové projekty v oblasti energie
z obnovitelných zdrojů vytvořením speciálního mechanismu, jehož
úkolem je dosáhnout stanovených cílů pro podíl těchto zdrojů na
celkové výrobě energie podle Zelené dohody. Mechanismus má tak
usnadnit členským státům získat finanční prostředky na projekty
zaměřené na obnovitelnou energii. Správu tohoto systému, který
odstartuje na začátku roku 2021, zajistí Evropská komise, která bude
pravidelně vydávat tendry a propojovat investory a tvůrce projektů.
EPC kontrakty – garantované úspory energií i financí
V prázdninovém dReportu40 popsali odborníci z energetického týmu
Deloitte metodu EPC (Energy Performance Contracting). Ta spočívá
v možnosti modernizovat vlastní firemní energetickou infrastrukturu
bez nutnosti investovat vlastní kapitál. Většinu rizik nese dodavatel
energetických služeb, což je jediný subjekt, který zajišťuje finanční
prostředky a garantuje výši úspor i návratnost investic.
Metoda může být výhodná zejména pro firmy a instituce s většími
náklady na energie, které je vhodné současně zajistit na delší časové
období. Pozitivní zkušenost s EPC popsal ve zmíněném článku
technicko-provozní ředitel Národního divadla, který zmínil i možnost
kombinace s dotačními tituly.

Přechod na obnovitelné zdroje z pohledů leaderů
energetického sektoru
Nová zpráva společnosti Deloitte uvádí, že 89 % leaderů v energetice
a průmyslu usiluje o nízkouhlíkovou budoucnost.42 Autoři pak
v debatě, která je dostupná i ve formě podcastu,43 diskutují
o budoucnosti energetického sektoru, o možném vlivu pandemie
COVID-19 a navazující recesi.
Autoři i na číslech zprávy poukazují na zřejmý vliv snižování uhlíkové
stopy v energetickém průmyslu, přičemž, jak uvádí Stanley Porter,
hlavní hnací silou daných trendů je vliv poptávky zákazníků. To
potvrdila i většina dotázaných leaderů z energetického průmyslu,
kteří v průběhu doby museli zakomponovat aspekty životního
prostředí do obchodní strategie svých společností. Existenci
zmíněných trendů dokazují také uzavřené dlouhodobé kontrakty
o nákupu energie z obnovitelných zdrojů.
Vedle toho autoři upozorňují také na nutný hlubší vhled do
energetických úspor a opatření z pohledu uhlíkové stopy.
Jako příklady uvádí různé nabíjení elektromobilů (energií z ne/
obnovitelných zdrojů) či různé způsoby zpracování a využívání
zemního plynu jako paliva.
Závěrem autoři také připomínají, že ukazatele ze zprávy Deloitte
mohou být v současnosti ovlivněny pandemií a související recesí,
která pravděpodobně zpomalí množství investic do nových
technologií a do přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Povědomí spotřebitelů i firem o využívání energie
z obnovitelných zdrojů se zvyšuje
Nedávná studie Deloitte41 na základě analýzy historických dat
ukázala, jak se za posledních devět let proměnil způsob využívání
energie a zdrojů v podnicích a domácnostech. Studie potvrzuje
zvyšování povědomí a zájmu široké veřejnosti na straně spotřebitelů
i firem o využívání energie z obnovitelných zdrojů a současně o vlivu
člověka na klimatické změny.
Studie dále představuje možné trendy, které by mohly mít na
využívání energie vliv, a současně uvádí možné překážky těchto
trendů. V neposlední řadě je pak otázkou, jak závěry a možné výhledy
studie ovlivní také současná pandemie COVID-19.
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Soukromé udržitelné investice rostou i díky pandemii
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Koronavirová pandemie má pozitivní
vliv na soukromé udržitelné
investice, veřejná podpora však
nezůstává pozadu

N

ejnovější průzkumy a statistiky ukazují, že se investice do udržitelných projektů dlouhodobě
zvyšují, a to i díky pandemii COVID-19. Navíc se zdá, že ESG (Environmental, Social, Governance)
fondy jsou výnosnější než ty klasické. Při podpoře udržitelné transformace ale nezaostává
ani veřejný sektor a z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je nyní
možné čerpat nové prostředky, které mohou sloužit právě k inovacím a udržitelnějšímu podnikání.
Na evropské úrovni byly potom vyhlášeny nové výzvy programu Horizon 2020, které mají pomoci
naplňovat cíle Zelené dohody. A aby toho nebylo málo, Evropská komise zveřejnila pokyny, které
umožní státům kompenzovat nepřímé náklady některým podnikům v souvislosti se systémem
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021.

		Martin Vejtasa

Vnímaný vliv výkonnosti společnosti na emise ESG na kapitálové náklady dnes a za tři roky
“Myslíte si, že má celková výkonnost vaší společnosti v otázkách ESG dopad na kapitálové náklady, kterým dnes čelí?
A jaká jsou vaše očekávání za tři roky?“					
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Investice do udržitelných projektů a vliv koronavirové
pandemie
Obchodní společnosti se otázkou udržitelnosti zabývají již roky.
Donedávna však nebylo jednoduché přesně měřit výhody, které
s sebou udržitelnost přináší. Naopak související finanční náklady
a regulatorní zátěž byly zřetelně na očích. To se postupně měnilo až
v posledních letech a aktuální průzkum názorů44 finančních ředitelů
společností ukazuje, že se pohled na výhody udržitelnosti postupně
mění. Pandemie koronaviru tento proces urychlila a v poslední době
přibývá důkazů, že se udržitelnost vyplácí, a to i v době ekonomických
turbulencí. Jen v prvním čtvrtletí roku 2020 přiteklo do takzvaných
ESG fondů (zaměřených mj. na investice do projektů souvisejících
s ochranou životního prostředí či společenskou odpovědností) více
než 45 miliard amerických dolarů. Svět investičních fondů jako celek
přitom za stejné období zaznamenal odtok finančních prostředků
v celkové výši 380 miliard USD.
Zároveň přibývá důkazů, že ESG fondy přinášejí vyšší výnos, než
fondy „klasické“. To naznačuje, že společnosti, které se v rámci
své obchodní činnosti věnují otázkám udržitelnosti, jsou v období
ekonomických otřesů odolnější. Zlatá éra udržitelnosti však teprve
přijde. Problematika ochrany životního prostředí a společenské
odpovědnosti se totiž stává jedním z centrálních pilířů plánů
ekonomické obnovy, které státy připravují v reakci na ekonomické
škody způsobené koronavirovou pandemií.
Poslední výzvy OPPIK pro oblast výzkumu a vývoje v období
2014-2020
Začátkem září došlo k vyhlášení dotačních výzev45 z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Uchazeči budou moci čerpat až desítky milionů korun na výzkumné
a vývojové aktivity v rámci programů Aplikace, Inovace a Potenciál.
Celkem má být rozděleno až 10 miliard korun. Podpora cílí především
na malé a střední podniky, velké podniky však mohou o podporu
žádat v případě, že se vztahuje na projekt s pozitivním vlivem na
životní prostředí.
V rámci programu Aplikace zahrnují podporované projekty realizaci
činností zaměřených na průmyslový výzkum a experimentální vývoj,
jež vedou ke konkrétním výstupům např. v podobě prototypů,
softwarů či průmyslových a užitných vzorů (žádosti lze podávat
do 15. prosince 2020). Na základě programu Inovace mohou
být podpořeny projekty zavádějící do výroby a na trh nové nebo
inovované výrobky, technologie či služby (o podporu lze žádat do 29.
ledna 2021). Program Potenciál potom podporuje projekty zaměřené
na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje
a inovací (žádosti lze podat do 23. listopadu 2020).

Členské státy EU mohou výrobcům kompenzovat náklady na
emisní povolenky
Evropská unie dlouhodobě usiluje o snižování emisí uhlíku, které
vznikají ve výrobě. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je
zdražování ceny emisí, se kterými výrobci volně obchodují v rámci
evropského systému obchodování s emisními povolenkami.
Negativním důsledkem této snahy je však problém označovaný
jako únik uhlíku. Aby zlevnily své výrobní náklady a zachovali si
konkurenceschopnost na světových trzích, přesouvají evropští
výrobci výrobní kapacity do klimaticky benevolentnějších zemí.
Evropská komise proto v září zveřejnila nové pokyny,46 které
upravují poskytování státní podpory podnikům v oblastech, které
jsou únikem uhlíku ohroženy nejvíce (např. výroba oceli). Za splnění
specifických podmínek budou moci členské státy poskytovat těmto
výrobcům podporu až ve výši 75 % nepřímých nákladů, které jim
vznikají v souvislosti s účastí na systému obchodování s emisními
povolenkami. Podpora by měla zabránit přesouvání výroby
z Evropské unie do třetích zemí, zachovat jejich konkurenceschopnost
a zároveň přispět k naplnění cíle uhlíkové neutrality.
Otevření výzev v programu Horizon 2020
Horizon 2020 je s rozpočtem téměř 80 milionů eur vyčleněných pro
období 2014-2020 největším výzkumným a inovačním programem
EU. Koncem září 2020 byly na webu Evropské komise zveřejněny
poslední výzvy47 k podávání žádostí o podporu v rámci řady
jednotlivých programů, které mají za cíl pomoci naplňovat závazky
Zelené dohody, přičemž o podporu lze žádat do 26. ledna 2021.
Podporu mohou dostat např. projekty cílené například na:
• Prevenci a boj s lesními požáry
• Hledání náhrady za fosilní paliva
• Inovace podporující strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“
• Společenské změny v rámci Zelené dohody
• Inovace pro přizpůsobení se klimatické změně na regionální
úrovni
• Zelená letiště a přístavy či klimaticky neutrální a sociálně
inovativní města.

36%
20

33%
12%

0

Dopad dnes %
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- 42 -

Nízký

Dopad za tři roky %
Střední

Vysoký

- 43 -

EnviLaw Ročenka 2020 | Třetí kvartál

Komentář

Petr Knebel

Uhlíková neutralita do roku 2050? Náročná cesta plná regulatorních
opatření
Kroky související s ochranou životního prostředí a udržitelností rozvoje představují důležité výzvy, kterým bude podnikatelská veřejnost
čelit v následujících letech. Tyto výzvy mohou nabýt mnoha podob od
ryze lokálních (kam spadají například otázky územního plánování nebo
ochrany druhů v určitých lokalitách) po globální (kde jako nejvýraznější
příklad lze jmenovat otázku změny klimatu).
Právě v této souvislosti lze do budoucna očekávat smršť různých opatření
ze strany vlád. Pandemie koronaviru způsobila velký hospodářský útlum,
který se projevil pouze 7% poklesem emisí skleníkových plynů oproti
produkci z roku 2019. Cílem, ke kterému se většina vyspělých zemí hlásí,
je však dosažení uhlíkové neutrality (tj. prakticky nulových emisí) do roku
2050. To v praxi znamená, že obdobné tempo emisní redukce, kterého
jsme byli svědky v době krize, bude potřeba udržet i v letech následujících. Omezení aktivit produkující skleníkové plyny však v roce 2020 jistě
nebylo dobrovolné a celá společnost se nyní nemůže dočkat návratu do
normálu.
I největší optimista proto musí uznat, že cesta ke zlepšení životního prostředí je ještě dlouhá a náročná. Celá společnost se musí připravit nejen
na množství regulatorních opatření, ale i na dopady klimatických změn,
které nevyhnutelně přijdou a zasáhnou do všech sfér lidské společnosti.
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ESG strategie jako cesta k finanční návratnosti
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Důležitost investic do životního
prostředí a řízení společností nabírá
v soukromém sektoru na obrátkách

N

efinanční reporting se stává stále důležitějším nástrojem. Ukazuje nejen dopad společnosti na
životní a společenské prostředí, ale představuje i další důležité ukazatele, o které se investoři,
zaměstnanci a obchodní partneři zajímají. I přesto je ale pro firmy náročné vyhodnotit, jakou
obchodní hodnotu má jejich společenský dopad. Identifikovali jsme proto šest oblastí, kde je tento vliv
nejvíce vidět. Dále jsme připravili tři základní strategie, které společnostem pomohou s transformací
směrem k udržitelnosti. A v neposlední řadě jsme se věnovali významu ESG (Environment, Social,
Government) a důvodům, proč firmy ve střední Evropě do této oblasti stále příliš neinvestují.

		Klára Veverková

Nefinanční reporting a jeho význam
Nefinanční reporting se stává stále důležitějším nástrojem,48
kterým mohou firmy poskytovat informace o tom, jak probíhá řízení
společnosti, jaké si organizace vytyčila dlouhodobé cíle, jakým rizikům
čelí, případně jaký je její dopad na životní a společenské prostředí.
Zvýšená poptávka po nefinančních informacích je motivována
zejména dvěma faktory. Tím prvním je požadavek po objasnění
procesu vytváření hodnoty dané společnosti a získání ucelených
informací. Druhým je potom dopad firmy na životní prostředí
a informace o tom, jak daná společnost přistupuje k přechodu na
nízkouhlíkové hospodářství.
Sestavování nefinančního reportingu je velmi náročný proces
sestávající z několika fází. Aby reporting nebyl zneužíván čistě pro
PR či „green washing“, došlo k vytvoření komplexních standardů
a rámců, ze kterých se při jeho tvorbě vychází. Právě proto aktuálně
probíhají diskuze o změně směrnice 2014/95/EU o uvádění
nefinančních informací – nefinanční reporting má totiž mnoho
oblastí, které je potřeba upravit a vylepšit. Je ale zjevné, že jeho
význam bude i nadále růst.
Jaká je obchodní hodnota společenského dopadu vaší firmy?
Společnosti mohou lépe pochopit obchodní hodnotu svého
společenského dopadu49 díky vylepšeným technikám měření
a analýzy dat. Firmy tak mohou lépe posoudit rizika, alokovat zdroje,
předpovědět růst související s aktivitami v této oblasti a v této
návaznosti posléze činit strategická rozhodnutí.
V letošním Průzkumu globálních trendů lidského kapitálu společnosti
Deloitte označili lídři a ředitelé firem vůbec poprvé společenský
dopad za faktor, který má největší dopad na roční výsledky
společnosti. Problémem však pro ně bylo adekvátně posoudit
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obchodní hodnotu, kterou jejich snahy o společenský dopad
poskytují. Identifikovali jsme proto šest hlavních oblastí, ve kterých
může úsilí o společenské dopady zvyšovat obchodní hodnotu firmy:
1. Diferenciace značky. Společenský účel se ukazuje jako
faktor, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele a umožňuje
společnostem účtovat si prémiové ceny, což vede ke zvýšení
výnosů.
2.Atraktivita pro talentované zaměstnance a jejich udržení
3.Inovace. Snahy o zlepšení zdraví či ekologické a společenské
stopy produktů mohou být motorem inovace, což podnítí vyšší
příjmy z nových produktů a nových trhů.
4.Provozní efektivita. Snížení stopy v oblasti obalů, spotřeby vody,
spotřeby materiálu a produkce odpadu může přinést značné
úspory nákladů.
5.Snižování rizik. Neschopnost účinně řešit environmentální
a sociální rizika může způsobit vážné finanční a provozní
problémy. Úsilí v oblasti společenského dopadu může mít
značně zmírňující důsledky, což má za následek vyloučení
nákladů nebo ztrátu výnosů a vyšší ocenění.
6.Přístup ke kapitálu a tržní ocenění. Úsilí v oblasti sociálního
dopadu na podniky pozitivně souvisí s tržním oceněním
a náklady na kapitál.
Následně by společnost měla přizpůsobením stávajících obchodních
ukazatelů změřit obchodní hodnotu těchto oblastí způsoby, které
budou srovnatelné a konzistentní s jinými úvahami společnosti.
To posléze umožňuje společnosti přesněji posoudit rizika, přiřadit
náklady a předpovědět růst související s aktivitami v oblasti sociálního
dopadu.
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Soukromý sektor investuje do životního prostředí

Udržitelná transformace se blíží k bodu zlomu
Díky kombinaci aktivit různých sektorů – komunit, spotřebitelů,
zaměstnanců, regulátorů, korporací a nejnověji finančních institucí
– dosahuje transformace k udržitelnosti bodu zlomu. Organizace
jsou tak pod stále větším tlakem a musí realizovat potřebné kroky.
Mnohé firmy budou muset udržitelným způsobem transformovat
své obchodní modely, aby našly nové příležitosti a cesty k růstu pro
své budoucí podnikání. Příklady z praxe ukazují, jak se korporace
transformují k větší udržitelnosti.50
Identifikovali jsme proto tři základní obchodní strategie, které by
společnostem umožnily proměnit rizika spojená s udržitelností
v příležitost:
• Dívejte se dopředu. Pochopte, jaké nové příležitosti k růstu
udržitelnost poskytuje.
• Dívejte se dovnitř. Najděte způsoby, jak přenastavit své procesy
takovým způsobem, aby pomohly urychlit transformaci směrem
k větší udržitelnosti.
• Dívejte se okolo. Využijte okolní obchodní systémy a vytvořte si
konkurenční výhodu.
Společnostem, které si ESG principy osvojily, se v krizi daří
lépe
V důsledku koronavirové pandemie se trhy stávají nestálejšími. To
způsobuje tlak na firmy a investory, aby diverzifikovali rizika a zajistili
odolnost svých činností. Tím pravděpodobně dojde ke zvýšení
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poptávky po investicích zaměřených na ESG (životní prostředí,
společnost, řízení společnosti). Z průzkumu Deloitte Central Europe
Private Equity Confidence Survey51 vyšly najevo následující klíčová
zjištění:

Souhlasíte s tím, že provádění strategie ESG v obchodních operacích vede k vyšším výnosům/hodnotám investic?

4%

• Více než 60 % respondentů se domnívá, že implementace
strategie ESG může vést k vyšší návratnosti investic.
• Většina respondentů (66 %) uvádí, že záležitosti související
s ESG jsou důležité, ale nemohou fungovat pouze samy o sobě.
Přibližně třetina všech respondentů (30 %) je považuje za velmi
důležité a hodnotové faktory.

Určitě to může zvýšit ocenění společnosti.

34%

Není velký rozdíl mezi hodnotou společností, které
do svých strategií začleňují faktory ESG, a těmi, které
je do svých strategií nezahrnují.

62%

• Pouze 4 % všech respondentů považuje ESG za nevýznamné.

Začlenění ESG snižuje návratnost investic.

• Přibližně 60 % respondentů považuje faktory ESG za něco, co
ovlivňuje hodnotu společnosti.
Je zajímavé, že pouze třetina respondentů považuje záležitosti
související s ESG za velmi důležité a hodnotové faktory. Výzkumy však
ukazují, že společnosti, které využívají principy ESG, fungují mnohem
lépe v obdobích finančního útlumu a ekonomické nestability. Je tedy
pravděpodobné, že si investoři a společnosti zatím neuvědomují
význam silné strategie ESG a začlenění souvisejících faktorů a rizik
do svého finančního účetnictví. Prozatím tedy výhody, které může
přístup zaměřený na udržitelnost přinést, zůstávají v našem regionu
značně nevyužité.

Provádíte ESG jako základní součást due diligence před provedením transakce na straně nákupu?

9%

6%

Ano, faktory ESG jsou před dokončením investičního
rozhodnutí kontrolovány jako základní součást procesu
náležité péče.
Ano, ale pouze v případě, že faktory ESG mohou vytvářet
potenciální operační rizika.

57%

28%

Momentálně ne, ale budeme se pohybovat tímto směrem.

Ne, nepokládáme to za nutné.

Jak významným faktorem jsou ve vašich investičních rozhodnutích záležitosti související s ESG?

4%
30%

Velmi důležité – působí jako diferenciátor a/nebo pohání hodnotu.

Důležité, ale spíše jako „hygienický“ faktor než jako páka hodnoty.

66%
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Není to vůbec významné.
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Zavádění oběhové
ekonomiky nebo větší
biodiverzita. Jakým
výzvám bude čelit
environmentální právo
v roce 2021?

O

tom, že je nás svět komplikovaný, není pochyb. Orientovat
se v lavinách nových zjištění o pustošení životního
prostředí, technologických a společenských změnách
a legislativních regulacích se může leckdy zdát jako nadlidský
úkol. Jaké změny přináší novela českého vodního zákona? Jaká
je role měst a regionů při přechodu k oběhové ekonomice?
A jaká jsou rizika, která doprovází pokles biodiverzity? Přečtěte
si, jaká témata a události v současné době hýbou světem
environmentálního práva.
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S poklesem biodiverzity stoupá riziko nové pandemie
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S poklesem biodiverzity stoupá
riziko nové pandemie
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Ani přes přísnou regulaci ochrany přírody se situace v Evropě
1970
1980
1990
nezlepšuje
53
Ani nedávná zpráva s názvem Stav přírody v Evropské unii , kterou
vypracovala
příliš důvodů
HodnotaEvropská
indexu komise, neposkytuje
Interval spolehlivosti
(95 %) pro
optimismus. Zpráva hodnotí naplňování cílů Směrnice o ochraně
ptákůThe
a Směrnice
o ochraně
přírodních
stanovišť, o něž se opírá síť
Zdroj:
Living Planet
Index (WWF,
2020)
chráněných území Natura 2000. Data ukazují, že i navzdory této síti
chráněných oblastí se stav stanovišť ani ochrany druhů zásadně
nezlepšuje a že cíle stanovené pro rok 2020 nebyly dosaženy. Hlavní
tlaky na stanoviště nepřekvapí – jsou jimi neudržitelná zemědělská

B

iodiverzita nastavuje zrcadlo lidské činnosti a jeho dopadům na přírodu. Nejedná se ale o pohled
nikterak lichotivý. Podle Living Planet Index 2020 došlo od roku 1970 k poklesu populace
některých zvířat průměrně o 68 %. Tomuto poklesu nedokáže zabránit ani evropská síť
chráněných stanovišť a druhů – z jejího nejnovějšího hodnocení plyne, že se situace chráněných druhů
nezlepšuje. A to potvrzuje i nový Global Biodiversity Outlook 5, podle které musí být potřebná řešení
komplexní a propojená. Koneckonců, ochrana biodiverzity je v zájmu celého lidstva. Byť pandemie
COVID-19 krátkodobě zlepšila některé oblasti životního prostředí v Evropě, zejména pak kvalitu
ovzduší, dlouhodobě bude mít ztráta biodiversity zásadně negativní důsledky. Spolu se zásahy do
přirozených biotopů se totiž zvyšuje riziko přenosu doposud neobjevených nemocí na člověka.

10 %

činnost (intenzifikace využívání půdy a změna hydrologických režimů),
2000
2010
lesnická činnost, urbanizace či lov.
Zatímco síť Natura 2000 se podařilo významně rozšířit, zastavit
úbytek druhové rozmanitosti a stanovišť se nedaří. V mnoha
lokalitách je potřeba zlepšit ochranná opatření a monitoring.
Obecně je potřeba splnit investiční dluh do přírody, začlenit ochranu
biologické rozmanitosti do národních politik a strategií a zavést
udržitelné postupy do využívání půdy a vody.

21 %
31 %

		Filip Hloušek

27 %

Globální populace zvířat stabilně klesá
Podle globálního Living Planet Index 202052 poklesla populace savců,
ptáků, obojživelníků, plazů a ryb mezi roky 1970 až 2016 v průměru
o neuvěřitelných 68 %. Jako největší hrozbu studie identifikuje
využívání půdy a moří, včetně ztrát přirozených biotopů a jejich

degradace. Tento trend je stejný na všech kontinentech a napříč
třídami živočichů i rostlin. Data navíc identifikují i stabilní pokles
distribuce druhů napříč biotopy a pokles dostupných biotopů,
navíc společně s klesající nedotčenou biodiverzitou. Prokazují se tak
globální dopady intenzivní lidské činnosti v posledních desetiletích.

Stav ochrany
druhů na
úrovni EU

42 %

Living
Planet
Biodiverzita
živočichů
v letech
1970 až 2016
TheThe
Living
Planet
Index:Index:
Biodiverzita
živočichů
v letech 1970
až 2016
Index
zahrnuje20
20811
811 populací
populací 44392
druhů.
Všechny
indexy
jsou váženy
bohatostí, což
dává druhově
bohatým
Index
zahrnuje
392
druhů.
Všechny
indexy
jsou druhovou
váženy druhovou
bohatostí,
což dává
druhově bohatým taxonomickým
taxonomickým skupinám v suchozemských, mořských a sladkovodních systémech větší váhu než skupinám s menším počtem druhů.
skupinám v suchozemských, mořských a sladkovodních systémech větší váhu než skupinám s menším počtem druhů.
2

6%

Trendy stavu
z hlediska ochrany
u druhů s nepříznivým (tj. nikoli
dobrým) nebo nezjištěným stavem
na úrovni EU
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2016

S poklesem biodiverzity stoupá riziko nové pandemie

Ohnout křivku poklesu biodiverzity nebude jednoduché
To, že samotné ochranářství nestačí, ukazuje i nový Global
Biodiversity Outlook 554, který dokládá, že v roce 2020 se nedaří
plnit globální cíle ochrany biodiverzity. „Ohnout křivku“ snižování
biodiverzity však ještě není pozdě. Řešení, která musí přijít,
však budou komplexní a vyžadují zásadní odklon od dosavadní
praxe. K udržitelnému přechodu musí dojít ve využívání půdy
a lesů, rybolovu a managementu oceánů, v zemědělství, vodním
hospodářství, potravinových systémech, městech a infrastruktuře
a v reakci na změnu klimatu. Pouze tak bude možné naplnit vizi
2050. Nebude stačit dosahovat úspěchů v jedné oblasti. Propojený
a jednotný ekosystém vyžaduje akci na všech úrovních, jelikož
jednotlivá opatření se navzájem doplňují. Jsou proto potřeba
integrovaná a systémová opatření, která zajistí, že dojde k ohnutí
křivky ztráty biodiverzity.
Dopady COVID-19 na životní prostředí v Evropě
COVID-19 zásadně ovlivnil fungování celého lidstva. Dnes již ale
můžeme vidět krátkodobé dopady pandemie a implementovaných
opatření na životní prostředí. Evropská agentura pro životní
prostředí sumarizuje nejvýraznější dopady v Evropě55. Pozitivní
zprávou je snížení produkce skleníkových plynů, které je nicméně
zřejmě pouze krátkodobé a nebude stačit na dosažení stanovených
závazků. Zlepšení se dočkala také kvalita ovzduší, hlavně ve městech.
Koncentrace NO2 a PM10 klesla z důvodů lockdownů napříč členskými
státy. Lídrem je Španělsko, ve kterém došlo k poklesu znečištění
o 60 %, resp. 30 %. Negativním dopadem je naopak zvýšení závislosti
na jednorázových plastech, zejména z důvodu závislosti restaurací na
rozvozech.
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Neudržitelná lidská činnost bude zvyšovat riziko další
pandemie
Až 70 % nových nemocí (jako Ebola či Zika) a téměř všechny známé
pandemie (HIV/AIDS, COVID či chřipka) jsou zoonózy – způsobují je
mikroby zvířecího původu. Dle reportu o biodiverzitě a pandemiích56
z dílny Mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové
služby IBPES se odhaduje, že dnes existuje až 830 000 doposud
neobjevených virů, které mají potenciál nakazit i člověka. Rizika
pandemií se pak zvyšují z důvodu lidské činnosti, zejména
neudržitelného využívání půdy, zemědělské expanze, obchodu
a konzumace divoké zvěře. Jen od roku 1960 byla změna využívání
půdy důvodem objevení víc než 30 % nových nemocí.
Neudržitelné využívání půdy, ničení přirozených biotopů a zásahy
do biodiverzity totiž vedou k vytváření nových cest, jak se patogeny
můžou dostat k hospodářským zvířatům či k člověku. Dnešní protipandemické strategie se skoro výlučně soustředí na kontrolu poté,
co se nemoc objeví. Ukazuje se ale, že jsou nevyhnutelné preventivní
globální strategie, které dokážou předvídat a limitovat vznik nových
pandemií. Náklady na taková řešení jsou pak řádově mnohem
levnější, než ekonomické dopady globální pandemie.

Klára Veverková

Zelená budoucnost: Kroky v roce 2020 ke klimaticky neutrální
Evropě
I přes to, že byla klimatická témata v roce 2020 upozaděna kvůli pandemii
koronaviru, došlo během tohoto období k řadě kroků, které by měly naši
společnost posunout k zelenější budoucnosti. Informace o nich jsme pro
Vás v loňském roce pravidelně shrnovali v našem EnviLaw zpravodaji.
A jakých změn se máme v budoucnosti dočkat?
Evropská unie by měla přijít s očekávanou regulací textilního průmyslu,
který ostatně představuje jednoho z největších znečišťovatelů životního
prostředí. Další zásadní změny se budou týkat finanční pomoci pro regiony, kterých se nejvíce dotkne environmentální transformace – těm bude
poskytnuta podpora k přechodu na klimaticky neutrální hospodářství.
A v neposlední řadě je z chystaných změn rovněž významné posílení
směřování zemědělství a potravinového průmyslu k udržitelným přístupům nebo kladení většího důrazu na obnovitelné zdroje v energetickém
průmyslu.
Všechny tyto kroky (a řada dalších, o kterých jsme v EnviLaw psali) by
měly Evropu vést k tomu, že bude do roku 2050 klimaticky neutrální.
Dovolím si tedy k prvním narozeninám našemu zpravodaji neskromně
popřát, ať při příležitosti třicátého vydání jeho ročenky mohou autoři
s oddychem psát o tom, jak se tohoto ambiciózního a nezbytného plánu
povedlo Evropě ve stanoveném termínu dosáhnout. Protože budoucnost
je zelená.
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Trendy v oblasti energetiky jsou
pozitivní, k dosažení cílů EU však
současná opatření nemusí stačit

10 %

31 %
Stav ochrany
druhů na
úrovni EU

27 %

V

Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030: Aktualizace
v souvislosti s Modernizačním fondem
Nejnovější analýza57 navazuje na studii Rozvoj obnovitelných zdrojů
do roku 203058 zpracovanou k září 2019 společností Deloitte pro Svaz
moderní energetiky, kterou aktualizuje s ohledem na Modernizační
fond. Cílem této aktualizace je zasazení rozvoje velké fotovoltaiky
do kontextu plnění předsevzatých cílů a podmínek jakožto nejlépe
dostupného zdroje pro jejich plnění. Aktualizovaná analýza tak
reaguje na diskuzi, ve které jsou opomíjena některá fakta spojená
s fotovoltaikou a kdy je kladen nadměrný důraz na střešní instalace.
Jak ukazuje tato analýza, s velkou pravděpodobností nebudou střešní
fotovoltaické elektrárny (FVE) k naplnění očekávaných změn v české
energetice stačit.

6%

42 %

posledním kvartálu roku 2020 spatřilo světlo světa několik zpráv, sdělení a studií, které
nejen bilancují vývoj různých odvětví energetického sektoru, ale zároveň stanovují vizi do
let následujících. EU i Česká republika nahlíží na budoucnost této oblasti pozitivně a snaží se
zahájit řadu iniciativ. Řeč je například o Modernizačním fondu – novém dotačním projektu, který
aktuálně v Česku startuje. Významnými tématy jsou také pokrok v konkurenceschopnosti čisté
energie, strategie ke spuštění Renovační vlny pro Evropu či trendy vývoje plnění cílů v oblasti klimatu
a energetiky.

		Colette Šinská
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Velká fotovoltaika přitom představuje významné environmentální
benefity. Odborníci z energetického týmu Deloitte konstatují, že by
měla hrát v české energetice významnější roli, jelikož dokáže pomoci
ekonomickému oživení po stávající krizi. Je predikováno, že dodatečný
1 GW obnovitelných zdrojů do roku 2030 přinese 173 trvalých
pracovních míst, 800 míst v oblasti výstavby a 0,24 procentního bodu
pro růst HDP.
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První výzvy z Modernizačního fondu
Odborníci z energetického týmu Deloitte se v zimním dReportu
věnovali Modernizačnímu fondu. Jde o nový dotační zdroj, kterým se
Česká republika snaží (s ohledem na strategii Green Deal směřující
k CO2 neutrální Evropě) podporovat investice spojené s ochranou
životního prostředí a klimatu, nízkoemisní energetikou a dalšími
oblastmi. Modernizační fond je prvním takovým programem, který
zahájil příjem předběžných žádostí.
V rámci tohoto fondu je možné alokovat finanční prostředky ve
výši přibližně 150 miliard Kč, které budou v rámci jednotlivých
programů rozděleny mezi podnikatele. Aktuálně je možné podávat
předběžné žádosti do tří programů, jmenovitě do programu
Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT),
programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a programu
Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS).
Přestože projekty k financování nebudou vybírány v rámci
těchto předběžných výzev (to bude předmětem vlastních výzev
k předkládání žádostí o podporu), jedná se o povinný krok pro
žadatele plánující čerpat prostředky z fondu. O podrobnostech
k jednotlivým programům se dočtete víc ve zmiňovaném dReportu59.
Renovační vlna pro Evropu: Ekologické budovy, nová pracovní
místa i lepší životní úroveň
Evropská komise publikovala dne 14. října 2020 sdělení s názvem
Renovační vlna pro Evropu60. Sdělení představuje strategii ke
spuštění evropských renovací, která pomůže překonat dlouhotrvající
překážky vysoce účinné renovace (pokud jde o energii a zdroje),
dlouhodobě podpořit nové investice (nejprve) do veřejných budov
a budov s nižší účinností, povzbudit digitalizaci, vytvořit pracovní
příležitosti a umožnit růst v rámci dodavatelského řetězce spojeného
s renovacemi.
Cílem této transformace je dosáhnout klimatické neutrality,
uplatňovat zásady oběhovosti, přispět k cílům udržitelného rozvoje
a konkurenceschopnosti Evropy a chránit právo každého člověka
na dostupné, pohodlné, přístupné a zdravé bydlení při současném
zachování kulturního dědictví.
Komise je připravena členským státům poskytovat poradenství
a podporu při plánování a provádění ambiciózních opatření pro
renovaci v souvislosti s jejich plány obnovy. Zároveň zamýšlí odstranit
stávající překážky bránící renovacím zejména přezkumem dosavadní
regulace a posílením systému EU pro obchodování s emisemi
v souvislosti s navazujícím balíčkem do roku 2030.
Zpráva o pokroku v oblasti konkurenceschopnosti čisté
energie
Uvedená první výroční zpráva61 ze dne 14. října 2020, kterou
vypracovala Evropská komise, si klade za cíl zhodnotit stav technologií
čisté energie a zmíněné konkurenceschopnosti příslušných odvětví
v EU. Zpráva odpovídá na otázku, zda současný stav vede k zajištění
ekologické transformace a dlouhodobých cílů EU v oblasti klimatu.
Posouzení konkurenceschopnosti je rovněž velmi důležité pro
hospodářské oživení po pandemii COVID-19.
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Zpráva především potvrzuje hospodářský potenciál odvětví čisté
energie a prokazuje, že odvětví technologií v této oblasti konvenční
zdroje energie překonává a ve srovnání s nimi vytváří větší přidanou
hodnotu, zaměstnanost a produktivní pracovní sílu. Zároveň
prokazuje, že odvětví čisté energie v souladu se zvýšenou poptávkou
po čistých technologiích nabývá v hospodářství EU na významu.
V návaznosti na Zprávu plánuje Evropská komise ve spolupráci
s členskými státy a zúčastněnými stranami dále rozvíjet metodiku
posuzování konkurenceschopnosti. Její každoroční posouzení
v odvětví čisté energie má doplňovat rámec integrovaných
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, strategický plán
pro energetické technologie a průmyslové fórum pro čistou energii.
Zpráva o stavu energetické unie: O správě energetické unie
a opatřeních v oblasti klimatu
Evropská Komise vydala dne 14. října 2020 Zprávu o stavu
energetické unie62. Tato zpráva představuje řadu iniciativ, které EU
a její členské státy přijaly v posledních měsících. Kromě posouzení
27 vnitrostátních plánů obsahuje zpráva taktéž související pokyny
k jejich provádění ve vztahu k oživení hospodářství Evropské unie
(v návaznosti na krizi způsobenou onemocněním COVID-19). Zpráva
konstatuje, že zásadní význam pro oživení a odolnost hospodářství
Evropské unie vedoucí k udržitelnému růstu budou mít politiky
v oblasti energetiky, klimatu a životního prostředí.
Jedná se o první zprávu, která bude vydána v rámci správy
energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Doplňuje ji několik
tematických zpráv a doporučení Komise k energetické chudobě
a poskytuje rovněž přehled o pokroku energetické unie v širších
souvislostech opatření EU v oblasti klimatu a cílů udržitelnosti.
Sledování pokroku při plnění evropských cílů v oblasti
klimatu a energetiky
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vypracovala výroční
zprávu Trends and projections in Europe 202063, která poskytuje
hodnocení pokroku Evropské unie a evropských zemí při plnění
jejich cílů v oblasti zmírňování změny klimatu a energetiky. Vychází
z národních údajů o emisích skleníkových plynů, o obnovitelné energii
a o spotřebě energie. Zpráva uvádí, že pro udržení kontroly nad
globálními klimatickými změnami jsou rozhodujícími prvky snižování
emisí skleníkových plynů, zavádění obnovitelné energie a zlepšování
energetické účinnosti.
EEA v zprávě konstatuje, že trendy posledních let naznačují
stabilní cestu ve snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020.
Pravděpodobné dosažení cílů v oblasti energie z obnovitelných
zdrojů přináší ale také potíže spojené s dostatečně efektivním
snižováním spotřeby energie pro dosažení požadovaných úrovní
předpokládaných pro rok 2020.
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Nová legislativa EU posílí postavení spotřebitelů
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Budoucnost patří udržitelnosti: Jak
nová legislativa EU posílí postavení
spotřebitelů?

V

roce 2021 můžeme ze strany EU očekávat řadu legislativních novinek, které budou provázet
snahu o implementaci Zelené dohody pro Evropu a transformaci unijní ekonomiky.
Spotřebitelé by při svém rozhodování měli mít k dispozici ověřené údaje o dopadu výrobků
na životní prostředí, jejich životnosti či opravitelnosti. Budoucnost tak patří výrobkům, které déle
vydrží, lze je snáze opravit a po ukončení jejich životnosti recyklovat a znovu využít. Snahy EU se
v budoucnu zaměří také na snižování emisí metanu nebo používání bezpečnějších chemických látek
šetrnějších jak k lidskému tělu, tak k životnímu prostředí. Začátkem je nová celoevropská databáze
nebezpečných látek.

		Martin Vejtasa

Jakou novou legislativu můžeme v roce 2021 čekat od
Evropské komise?
Evropská komise zveřejnila své legislativní priority pro rok 202164.
Nová regulace by měla stanovit právní rámec pro hospodářské
oživení EU, zprostředkovat ekologickou transformaci unijních
ekonomik a zajistit jejich odolnost vůči budoucím výzvám. Jednou
z hlavních agend legislativních prací bude realizace závazků
plynoucích ze Zelené dohody pro Evropu, která směřuje k dosažení
klimatické neutrality unijních ekonomik k roku 2050, zachování
biologické rozmanitosti, zastavení odlesňování či zajištění
udržitelnější dopravy.
Udržitelné baterie pro oběhovou a klimaticky neutrální
ekonomiku
Evropská komise vnímá zásadní roli baterií pro oběhovou ekonomiku
a klimatickou neutralitu, a to především z hlediska jejich použití
v průmyslu či elektromobilech. V prosinci 2020 proto předložila návrh
nového nařízení o bateriích65. Hlavním cílem je zvýšení úrovně sběru,
recyklace a opětovného použití baterií. Hodnotné látky, které baterie
ještě po konci své životnosti obsahují, by se tak měly v co nevyšší
míře vracet zpátky do oběhového hospodářství. Nová regulace dále
zakazuje, aby byly na trh uváděné baterie s některými nebezpečnými
látkami. Mění se také pravidla pro označování baterií, stanovuje se
minimální obsah recyklovatelných komponentů, uhlíková stopa či
výkon a výdrž nových baterií.
Co přinese ekologická transformace spotřebitelům?
Spotřebitelé v EU chápou negativní dopady na životní prostředí
a předčasnou zastaralost výrobků jako stále palčivější problém,
stejně jako nedostatečnou informovanost o jejich opravitelnosti,
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recyklovatelnosti či životnosti. Právě tyto faktory se přitom mohou
stát hnacím motorem ekologické transformace unijní ekonomiky.
Podle plánu Evropské komise nazvaného Posílení odolnosti
spotřebitele pro udržitelné oživení66 se chystá řada iniciativ, které
mají zajistit delší životnost výrobků a jejich zmíněnou recyklovatelnost
či opravitelnost. Do této strategie spadá i modernizace výrobků
v průběhu životnosti (jako například aktualizace softwaru nebo
zavedení univerzální nabíječky pro mobilní telefony a jiná přenosná
zařízení). Zvláštní pozornost bude nová regulace i nadále věnovat
elektronice, textilu či obalům.
V roce 2021 nás tak čeká předložení legislativního návrhu, který
posilní postavení spotřebitelů, zlepší jejich informovanost, bude
chránit proti greenwashingu a předčasné zastaralosti či nastaví
podmínky zdůvodňování environmentálních tvrzení na základě
metod environmentální stopy (Life Cycle Analysis).

EU plánuje stimulovat výzkum a vývoj bezpečnějších
chemických látek
Studie biologického monitorování člověka poukazují na rostoucí
množství nebezpečných látek v lidské krvi a tělesných tkáních.
Evropská komise proto připravila Strategii pro udržitelnost v oblasti
chemických látek68. Plánovaná opatření mají vést ke snížení
množství nebezpečných chemických látek využívaných v různých
hospodářských sektorech (zemědělství, textil, mobilita, stavebnictví,
baterie apod.) a zlepšit koloběh netoxických materiálů. Mezi další
cíle této strategie patří také zvýšení informovanosti o chemickém
složení výrobků, vypracovat seznam ze své podstaty bezpečných
chemických látek či zlepšit ochranu vůči různým chemickým
směsím ve výrobcích. EU zároveň plánuje podpořit výzkum a vývoj
alternativních, udržitelných chemikálií, méně nebezpečných pro
lidský organizmus a životní prostředí.

Unijní databáze nebezpečných chemikálií
Evropská chemická agentura (ECHA) spustila celoevropskou
databázi nebezpečných látek69 (SCIP), která má usnadnit komunikaci
mezi výrobci, regulatorními orgány, spotřebiteli a odpadovými
hospodáři. Výrobci, kteří uvádějí na trh položky s určitou koncentrací
nebezpečných látek, o nich musí informovat ECHA. Databáze má
zajistit, aby byly tyto informace dostupné po celou dobu životnosti
výrobků, a to včetně doby, po kterou jsou odpadem. Informace
budou dostupné odpadovým hospodářům i zákazníků.

Unijní strategie pro snižování emisí metanu
Metan je po oxidu uhličitém druhým skleníkovým plynem s největším
potenciálem. Jeho emise jsou celosvětově způsobovány nejen
přirozenými procesy, ale také lidskou činností. Evropská unie se proto
ve svém úsilí směřujícím proti globálnímu oteplování v budoucnu
ještě důrazněji zaměří na snižování emisí metanu67. Redukcí lze
dosáhnout především technologickými změnami v oblasti produkce
fosilních paliv, v zemědělství (například podporou produkce bioplynů)
či zvýšenými požadavky na zabezpečení skládek. EU ve světovém
kontextu k emisím metanu přispívá pouze z 5 %, zároveň však
představuje největšího světového importéra fosilních paliv. Z této
pozice zamýšlí ovlivňovat politiky svých obchodních partnerů
a snižování emisí metanu vyžadovat např. v rámci obchodních dohod.
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Komentář

Colette Šinská

Pařížská dohoda má ambiciózní cíle, jejich naplnění se stává
existenčním
Koncem roku 2020 oslavila své 5. výročí Pařížská dohoda, jejímž úkolem je omezit emise skleníkových plynů. Tento cíl však ještě stále není
globálně vnímán jako priorita. Těžko odhadnout, kdy se zmíněné emise
stanou každodenním tématem zpravodajství jako například počasí – jsou
přitom klíčovým faktorem, kvůli kterému se právě ono počasí stává stále
extrémnějším.
Málokdo si v současnosti uvědomuje, že uhlíková neutralita a opatření na
zmírňování změny klimatu nejsou jen neurčité vize „vyššího dobra“ hrstky
environmentálních nadšenců. Důsledky oteplování jsou zatím nepatrné,
nemusí tomu tak ale být dlouho. Dosáhnutí cílů Pařížské dohody nebylo
nikdy naléhavější a bez rázné intervence a zapojení nás všech nebude její
naplnění možné. Dopady globálního oteplovaní tak budou „nečekaně“,
ale přitom „očekávaně“ nadále eskalovat až se stanou fatálními.
Jsem přesvědčena, že svět potřebuje více lidí, kteří se zajímají o environmentální témata. A v Deloitte přesně takoví lidé jsou. Věřím, že naše
práce má smysl a přispívá k upevňování vědomí, že společně můžeme
dosáhnout změny k lepšímu.
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EU zpřísnila pravidla přepravy plastového odpadu

nedostatečný
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Zdroj: Stav přírody v Evropské unii (Evropská komise, 2020)

EU zpřísnila pravidla přepravy
plastového odpadu, zapracovat
chce také na recyklaci

S

novým rokem přichází zbrusu nové odpadové zákony. Do legislativy se dostala například
novela zákona o zadávání veřejných zakázek zavádějící povinné odpovědné veřejné zadávání.
Zadavatelé veřejných zakázek tak mimo jiné budou muset myslet na využívání prvků oběhové
ekonomiky. Novinky přišly i z EU, která výrazně zpřísnila pravidla ohledně přepravy odpadů z plastů.
Plastovým odpadem se zabývá také analýza Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství, podle
které bude muset EU zapracovat na jeho recyklaci a navrácení zpět do oběhu. Oběhová ekonomika
a její principy jsou také v hlavní roli nové studie OECD. Ta zdůrazňuje, že města a regiony mohou při
přechodu na oběhovou ekonomiku hrát důležitou roli.

		

Andrea Lančová

Nová odpadová legislativa zavádí povinné odpovědné veřejné
zadávání
Zákonodárci stihli na konci roku schválit novou odpadovou
legislativu, která se skládá z nového zákona o odpadech70, zákona
o výrobcích s ukončenou životností71, novely zákona o obalech72
a tzv. změnového zákona73 – zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zmíněného zákona o odpadech a zákona
o výrobcích s ukončenou životností. Vzhledem k tomu, že jde
o poměrně zásadní změnu pro oblast odpadového hospodářství,
měly povinné subjekty na adaptaci velmi málo času – zákony byly
publikovány ve Sbírce zákonů 23. prosince 2020 a účinnosti nabyly
o osm dní později, tedy 1. ledna 2021. Řada povinností a dalších
aspektů bude muset být navíc vyjasněna prováděcími předpisy, které
se teprve připravují.
Jednou z výrazných novinek, které odpadové zákony přináší,
jsou nové povinnosti v oblasti veřejných zakázek. Zadavatelé
těchto zakázek mají od 1. ledna 2021 povinnost dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací. Z environmentálního pohledu tak budou muset
zohledňovat dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj či
životní cyklus dodávek, služeb a stavebních prací.
Snaha o krok směrem k větší udržitelnosti veřejných zakázek je jistě
pozitivní, kritici však poukazují na kontroverzní způsob přijetí této
novinky. Zásady odpovědného veřejného zadávání se totiž dostaly do
zákona jako tzv. přílepek a neproběhla k nim širší veřejná debata. Tak
jako u dalších změn, které přinesla nová odpadová legislativa, ukáže
teprve čas, jakým směrem se budou vyvíjet.
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Vyvážet plastové odpady bude od nového roku složitější
S účinností od 1. ledna 2021 došlo ke změně evropského nařízení
o přepravě odpadů74 a začala tak platit nová pravidla ohledně vývozu,
dovozu a přepravy plastového odpadu. Evropská unie se k tomuto
kroku uchýlila v rámci plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a ve
světle revize Basilejské úmluvy75.
Asi nejvýraznější změnou je úplný zákaz vývozu nebezpečného
a těžko recyklovatelného plastového odpadu do zemí mimo OECD.
Pro vývoz čistého plastového odpadu, který není nebezpečný,
budou platit podmínky stanovené cílovou zemí. Tyto změny by měly
ulevit méně rozvinutým zemím mimo OECD, kam plastový odpad
z EU často putoval. Tyto země totiž nemají obvykle potřebnou
infrastrukturu na bezpečnou likvidaci velkého množství odpadu.
Plastový odpad tak zpravidla končil v lepším případě na skládkách
a v horším v oceánech a v přírodě.
Změny se týkají i vývozu nebezpečného a těžko recyklovatelného
plastového odpadu do zemí OECD a do členských zemí EU. V těchto
případech se uplatní postup předchozího písemného oznámení
a souhlasu, který se používá pro přepravu odpadů z tzv. žlutého
seznamu.
Evropa musí zapracovat na recyklaci plastů
U plastového odpadu ještě zůstaneme. Evropská komise založila
v roce 2018 Alianci pro plasty v oběhovém hospodářství76 (Circular
Plastics Alliance, CPA). Cílem CPA je dosáhnout toho, aby se v roce
2025 dostalo zpět do oběhu 10 milionů tun recyklovaných plastů. Její
nová analýza State of Play on Collection and Sorting77 však ukazuje,
že k tomuto cíli vede ještě dlouhá cesta. Bylo totiž zjištěno, že se
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unie mohla dosáhnout ambiciózního cíle. Na konkrétnější plány si
však budeme muset ještě počkat.
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Důležitá role měst a regionů při přechodu k oběhové
ekonomice
OECD navrhuje, aby města a regiony plnily tři druhy funkcí:
• Propagace. Stanovení jasných cílů pro podnikatelský sektor
a obyvatele a působení jako vzor (například využíváním principů
cirkularity ve veřejných zakázkách).
• Zprostředkování. Zajištění kontaktů a poskytnutí infrastruktury
pro nové obchodní příležitosti.
• Aktivní role, umožnění přechodu k oběhové ekonomice. Úprava
relevantních předpisů, efektivní alokace financí, podpora
podnikatelského sektoru a poskytování jasných informací
podnikatelům i obyvatelům.
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Novela českého vodního zákona pomůže v boji se suchem
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Díky novele vodního zákona bude
Česko moct lépe reagovat na stále
častější sucha

V

oblasti regulace nakládání s vodou došlo koncem roku 2020 k několika zásadním změnám. Na
národní úrovni byla schválena tzv. suchá novela vodního zákona, která mimo jiné reaguje na
stále intenzivnější sucha a zavádí způsoby jak na sucha reagovat. Do Poslanecké sněmovny se
pak dostal návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů, který by měl povýšit ochranu
vod na novou úroveň. Na evropské úrovni pak byla schválena nová směrnice o jakosti vody určené
k lidské spotřebě, která zvyšuje požadavky na kvalitu vody, kontrolní mechanismy států a přístup
k pitné vodě.

		

Zdeněk Horáček

Koncepční řešení sucha v České republice
Před Vánoci 2020 vyšla po dlouhých projednáváních ve Sbírce zákonů
pod č. 54479 tzv. suchá novela vodního zákona. Reaguje na problémy
sucha a dopady souvisejícího nedostatku vody zavedením plánů
pro sucho jako koncepčně operativních, a tudíž předvídatelných
dokumentů, podle nichž budou postupovat zejména komise pro
sucho v daných oblastech při řešení stavů nedostatku vody. Novela
do zákona uvádí také priority využívání vody při suchu, kdy na
prvních místech je zajištění funkčnosti kritické infrastruktury a dalších
provozů poskytujících nezbytné služby a zásobování obyvatelstva
pitnou vodou.
Novela rovněž řeší některé praktické aplikační problémy. Mezi jinými
stanoví například pravidla řešení odpadních a srážkových vod, ruší
povinnosti způsobující zbytečnou zátěž podnikatelům (zejména
ruší povinnost čistit a platit za odpadní vody z odlehčovacích
komor čistíren odpadních vod) a zavádí oprávnění provozovatelů
odstraňovat stromoví ohrožující bezpečné a plynulé provozování
vodovodů a kanalizací. Na straně druhé zavádí pro odběry
povrchových a podzemních vod novou hranici pro měření
z původních 6000 m3 ročně, resp. 500 m3 měsíčně na 1000 m3 ročně,
resp. 100 m3 měsíčně.
Nová pravidla pro vodu k lidské spotřebě – kvalita, kontrola
a přístup k vodě
Koncem roku 2020 byla schválená nová směrnice o jakosti vody
určené k lidské spotřebě80. Platí od ledna tohoto roku a členské státy
mají dva roky na její transpozici. Jaké novinky přináší? Zejména se
zpřísňují standardy kvality vody nad doporučení WHO, posilují se
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požadavky na monitoring jakosti vod a klade se důraz na preventivní
opatření, a to díky opatřením na posuzování a řízení rizik celého
vodního cyklu od zdroje až po spotřebu. Nezapomnělo se ani na
nově se objevující znečišťující látky – endokrinní disruptory, léčivé
přípravky a mikroplasty. Ty budou nově sledovány, aby mohla být
včas přijata potřebná opatření. Nové regulace se týkají i materiálů,
které přichází do kontaktu s vodou. Ty budou muset splňovat
stanovené hygienické standardy, aby se zajistila potřebná kvalita
dodávané vody.
Větší důraz klade směrnice na informování veřejnosti, jelikož státy
musí zajistit, aby občané měli k dispozici příslušné informace
o dodávkách vody. Samostatnou kapitolou je potom podpora
přístupu k vodě určené k lidské spotřebě. Členské státy budou
muset přijmout opatření k zajištění přístupu k pitné vodě zejména
u zranitelných a marginalizovaných skupin. Země budou muset
rovněž podporovat opatření, která umožní použití kohoutkové
vody ve veřejných prostorách, ve veřejných budovách, zdarma
v restauracích apod.
Ústavní ochrana vody?
V Poslanecké sněmovně je v projednávání návrh ústavního zákona
o ochraně vody a vodních zdrojů81. Jedná se o jedinou složku
životního prostředí, které se dostává pozornosti zvláštním ústavním
zákonem. Návrh směřuje k posílení veřejného zájmu na ochraně
vody a zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Tyto veřejné zájmy by
měly mít přednost před ostatními zájmy. Návrh v této souvislosti dále
zakotvuje právo, aby měl každý přístup ke kvalitní pitné vodě v místě
trvalého bydliště.

Významnou a koncepční změnou je, že výstavbu vodních děl jako
vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování obyvatel pitnou
vodou zabezpečují výhradně stát, územní samosprávné celky nebo
právnické osoby, které jsou státem nebo územními samosprávnými
celky ovládány. Rovněž ústavní zákon stanoví, že strategickou
vodohospodářskou infrastrukturu pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví zmíněných subjektů nelze zcizit ve prospěch jiných osob.
Práva a povinnosti z ústavního zákona se budou samozřejmě
uplatňovat v mezích zákonů vydaných k jeho provedení, i přesto lze
ale konstatovat, že dopady na obor vodního hospodářství mohou
být výrazné.
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Slovo závěrem

R

ok 2020 přinesl obrovské změny, které jsme si před
nedávnem ještě nedokázali ani představit. Ukázalo se,
že globální opatření v boji proti pandemii jsme schopni
přijmout v extrémně krátkém čase. A to dává naději, že se tváří
v tvář náročné situaci dokážeme postavit neodvratným výzvám
a efektivně se přizpůsobit nastalé krizi.
Nicméně rok 2020 vnímám i jako zlom v otázce udržitelnosti.
Ta se stala mainstreamem a došlo, možná i z důvodu pandemie,
k jejímu proniknutí do širší společenské debaty. Kurz se zásadně
obrátil – dnes už si všichni uvědomujeme, že řešení následků
pandemie musí jít ruku v ruce s řešením klimatické změny
a dalších dopadů lidské činnosti na životní prostředí.
Zároveň s tím se na nás nevídaným tempem valí stále nové
a nové zprávy o ochraně přírody a environmentálních regulacích.
S pomocí EnviLaw zpravodaje se snažíme ukázat čtenářům, že
příležitosti, které se před námi všemi v této oblasti otevírají, jsou
obrovské. Zároveň však vybíráme jen ty nejdůležitější informace,
které by v záplavě zpráv neměly zapadnout. Věřím, že i tímto
přispíváme naší troškou k udržitelnějšímu světu. Jak říkáme,
budoucnost je zelená. Nenechme si ji ujít!

Filip Hloušek
Advokát
Deloitte Legal
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