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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

        V Praze dne 24. ledna 2019

       

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás sice ve dvou dílčích, ale v problematice velice důležitých tématech  - 
recyklace plastů a hospodaření s vodou v krajině. 

Obsah tohoto oznámení vychází z jednání našeho senátního výboru.

1) Recyklace plastů

V ČR dlouhodobě poměrně dobře funguje separace odpadů, horší je to však s návazným 
a komplexním systémem recyklace, především v některých komoditách, jako jsou 
určité druhy plastů. K tomu jsou nezbytná dlouhodobě nastavená pravidla a úzká 
spolupráce s výrobci a zpracovateli plastů. Problematika efektivního řešení recyklace 
plastů v kontextu zajištění cílů strategie cirkulární ekonomiky je v posledním období 
označována za významnou globální prioritu. Důkazem toho je vznik několika 
významných iniciativ počátkem tohoto roku na evropské i celosvětové úrovni: 
The Alliance to End Plastic Waste,  Circular Plastics Alliance.

Naše země sice nestojí stranou tohoto dění a v kontextu zajištění cílů „Evropské strategie 
pro plasty v oběhovém hospodářství“ již učinila řadu kroků, ale kromě úpravy legislativy 
je potřeba další podpora realizace v celém řetězci a širokém kontextu. Kromě 
zásadního omezení používání plastů je potřeba zajistit dlouhodobě optimální 
podmínky pro uplatnění jejich jednotlivých druhů – typů, vč. problematiky 
tzv. bioplastů, podporovat recyklaci a trh s recyklovanými a obnovitelnými 
plasty, zajistit kvalitní vstupy pro recyklační průmysl, podporovat nová 
technologická řešení atd.

S cílem racionální definice možných opatření by bylo žádoucí mít zpracovanou 
„Dopadovou studii“, v rámci které by se komplexně vyhodnotil současný stav 
(v oblastech legislativy, ekonomických a obchodních aspektů, technických znalostí a již 
existujících řešení, problematiku investic aj.), navrhly možné scénáře řešení a doporučila 
nejvhodnější varianta dalšího postupu pro ČR. Důležité jsou dlouhodobě nastavené 
podmínky tak, aby investoři do recyklace plastů a inovačních postupů 
a technologií měli podle nastavených pravidel dostatek důvěry v návratnost 
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svých investic. Možná, že MŽP takový materiál má, v tom případě prosím o jeho 
zaslání. V případě, že ne, dávám ke zvážení takový materiál zpracovat, nejlépe 
ve spolupráci s výrobci a zpracovateli plastů, aby v něm byly realistické závěry 
a udržitelné přístupy. 

2) Hospodaření s vodou v krajině

Zásadní součástí hospodaření s vodou v krajině je to, jak se zemědělci chovají k půdě 
a co a jak pěstují. Důležité jsou protierozní principy při hospodaření v zemědělství. 
Stát i Evropská unie zemědělskou výrobu mohutně dotuje, což je další nástroj pro účinné 
hospodaření na zemědělské půdě. 

„Protierozní vyhláška“, která měla původně platit již od poloviny roku 2018, a která je 
důležitá pro hospodaření s vodou, pro ochranu půdy, pro ochranu obecní infrastruktury 
při záplavách a z dalších všeobecně známých důvodů, se stále odkládá. Chtěl bych 
apelovat na její podpis a vydání. 

Boj s vodou a suchem a řešení odpadů jsou důležitá témata resortu životního prostředí 
a věřím, že jim věnujete náležitou pozornost, protože reálných drobných či větších 
překážek v obnově, opravách (odbahnění) či výstavbě vodních ploch v krajině je 
bohužel celá řada.

Stálo by za to zvážit například nulovou sazbu za vynětí pozemku ze ZPF (LPF) jak při 
legalizaci stávajících či historicky vzniklých vodních ploch, tak i nových vodních ploch 
v zemědělské krajině. Vždyť malé vodní plochy jsou běžně součástí krajiny. Pokud 
tomu tak již nyní má být, je potřeba toto znovu připomenout příslušným úřadům. 

Potřebujeme zásadně zjednodušit obnovu, odbahnění a i výstavbu nových 
vodních ploch, upravit předpisy, netrvat na mnoha formálních zbytečnostech. 
Orgány ochrany přírody by pak měly naplňovat všeobecně platné deklarace.

V minulosti bylo menších či větších vodních ploch a vodotečí v naší krajině mnohem více 
ku prospěchu přírody, vodního režimu i lidí. 

Děkuji za zvážení výše uvedeného.

S úctou

Zbyněk Linhart

Vážený pan
Mgr. Richard Brabec
ministr
Ministerstvo životního prostředí ČR
Praha
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