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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014

Necipujtenas.cz

7. volební období

ZÁPIS
z 5. schůze
výboru pro životní prostředí,
která se konala ve čtvrtek 20. února 2014 od 10 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1
místnost č. 49 / přízemí
Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny (příloha č. 1)

Hosté:

dle přiložené prezenční listiny (příloha č. 2)

Návrh programu:
1.

Zřízení podvýborů

2.

Volba předsedů podvýborů

3.

Návrh na nominaci členů Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

4.

Pilotní projekt Slezského gymnázia Stop emisím

5.

Informace posl. Miloše Babiše o aktivitách sdružení proti těžbě zlata v Mokrsku

6.

Různé

Jednání výboru řídil předseda výboru RNDr. Robin Böhnisch.
Předřazení vystoupení ministra životního prostředí Richarda Brabce
Hlasování o upraveném programu: Pro 8
Proti 0
Zdržel 0
Ověřovatelé: poslanci Zemek a Babiš
Hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdržel 0
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1. Vystoupení nového ministra životního prostředí Richarda Brabce ke koncepci
Ministerstva životního prostředí.
Ministr Richard Brabec v úvodu uvedl, že na ministerstvu probíhala reorganizace.
Změny byly razantní, cílem je vrátit na ministerstvo odbornost a přivést zpět pracovníky, kteří
zbytečně odešli. Opatření se týkají i SFŽP. Probíhá boj proti reálně hrozící ztrátě z alokace,
která je cca 13 mld. Plánují zrušit 130 dohod o provedení práce, zvýšit počet lidí o 30 na
hlavní pracovní poměr a zaměstnat desítky studentů na přípravné práce.
Zajišťují se podmínky pro využití finančních prostředků z Operačního programu
Životní prostředí na projekty přispívající ke zlepšení životního prostředí. Snahou je zasadit se
o odstranění zbytečné byrokracie při čerpání peněz z Operačního programu ŽP v novém
programovém období s cílem minimalizovat rizika ztrát čerpání. Připravuje se novela zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí podle evropských standardů s cílem nastavit jasná
pravidla a lhůty v rámci procesu.
Zdůraznil, že je třeba rozhodnout o efektivním, jednotném a jednoduchém systému
regulace v oblasti vodovodů a kanalizací, např. formou ustavení centrálního regulátora v této
oblasti v rámci Energetického regulačního úřadu. Je potřeba zajistit dostatečné finanční
prostředky, které prostřednictvím programu Nová zelená úsporám umožní pokračování
programu zateplování veřejných i soukromých budov. Je nutné připravovat realizaci
Zeleného programu v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím jako je
Moravskoslezský a Ústecký kraj (kotlíkové dotace a ekologická doprava). Probíhají revize
tzv. spících a rizikových projektů. Bude se rozhodovat, které mají šanci a příp. vložit peníze
do jiných výzev. Úkolem je též příprava novely zákona o odpadech s cílem snížit podíl
skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů bilogických,
na úroveň vyspělých evropských zemí.
Náměstek Vladimír Mana na dotaz poslankyně Konečné, zda se chystá vyřešení peněz
na ekologické újmy řekl, že ministerstvo bude jednat s ministrem zemědělství o postupu
závazků, který resort má ve vztahu k lesům ČR, ale i k dalším žadatelům. Je připraven návrh
legislativního řešení, které se týká úpravy zákona o ochraně přírody a krajiny.
Předseda Bohnisch směřoval svůj dotaz ke služebnímu zákonu. Náměstek Mana uvedl,
že je třeba řešit rizika u resortních organizací, které mají kompetenci výkonu státní správy a
nesplňují statut státního úřadu. Je to např. Agentura ochrany přírody a krajiny, kde je nutné
provést takovou změnu, aby se naplňovalo znění služebního zákona. V podobném riziku jsou
3 národní parky, které nejsou zřízeny zákonem.
Poslance Babiš měl dotaz k tématu surovinová politika a těžba zlata. Ministr Brabec
uvedl, že vláda nebude pro těžbu zlata. Hlavně poukázal na prodělečnost státu z těžby
nerostných surovin, kdy stát dostává 0,5 procenta z černého uhlí, 1,5 procenta z hnědého uhlí.
Na dotaz poslance Holíka, který se týkal horního zákona uvedl, že změna horního zákona je
sice v kompetenci MPO, ale řešení je ve spolupráci s MŽP
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2. Zřízení podvýborů
Předseda Böhnisch: návrh na zřízení 3 podvýborů
 pro ochranu přírody a krajiny,
 pro financování péče o životní prostředí a
 pro technickou ochranu přírody,
Hlasování o zřízení podvýborů:
Hlasování: Pro 8
Proti 0

Zdržel 0

Předseda Böhnisch podal návrh na limit počtu členů v každém z podvýborů na 9; jednání
neveřejná; členy podvýborů poslanci i z jiných výborů
Hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdržel 1

Obsazení postu předsedů podvýborů: na základě politických dohod:




pro ochranu přírody a krajiny poslance Ing. Michala Kučeru,
pro financování péče o životní prostředí Ing. Josefa Hájka a
pro technickou ochranu přírody posl. RSDr. Josefa Nekla.

Hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdržel 0

Předseda Böhnisch podal návrh požádat poslanecké kluby o nominaci členů do jednotlivých
podvýborů do 30 dnů
Hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdržel 0

3.

Návrh na nominaci členů Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

Předseda Böhnisch podal návrh na složení:


Návrh na nominaci členů Rady Státního fondu životního prostředí a Řídícího výboru
Operačního programu životního prostředí
- Hájek Josef, Ing.
- Holík Jaroslav, Ing.
- Konečná Kateřina, Ing.
- Okleštěk Ladislav
- Podivínský Tomáš Jan, Mgr.
- Šincl Ladislav, Ing.
- Zahradník Jan, RNDr.
- Zemek Václav, Ing.

Hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdržel 0

ANO
Úsvit
KSČM
ANO
KDU-ČSL
ČSSD
ODS
ČSSD
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Ministr Brabec poté informoval předsedu a celý výbor o nadcházejícím jednání na Šumavě, kde
bude jednat s hejtmany, starosty, ekologickými organizacemi a akademickou sférou. Situaci
zhodnotil spíše za mediálně a emocionálně vyhrocenou než je opravdová realita. Šumava má 68
tis. Hektarů a 1/3 je postižená. Návrh zákona o národním parku Šumava nelze uspěchat, jde o
fungování v rámci zónace. Jde o to najít kompromis mezi obcemi, kraji a nevládními
organizacemi. Je to souboj koncepcí mezi hospodářským využitím lesa a bezzásahovostí.
Náměstek Mana mluvil o nutnosti vést dialog a najít takové řešení, které bude odpovídat
legislativním zásadám.
4.

Pilotní projekt Slezského gymnázia Stop emisím

Na jednání výboru pro životní prostřední byli pozváni studenti Slezského gymnázia
v Opavě, aby zde představili svůj projekt s názvem Emise. Autoři tohoto projektu z řad
současných i minulých studentů, vedení patronkou projektu Mgr. Kamilou Tkáčovou, velmi
poutavým způsobem seznámili členy výboru se svými záměry a zároveň požádali
Ministerstvo životního prostředí a členy výboru o spolupráci.
Hlavním cílem jejich projektu je zlepšit celkový stav ovzduší na Opavsku, protože nejen
v období inverzní oblačnosti, kdy jsou běžně překračovány limity polétavých částic prachu
(PM10), je v ulicích nedýchatelno. Svého cíle chtějí studenti dosáhnout vzděláváním občanů a
upozorňováním na důsledky spalování toxických látek.
Studenti informovali poslance o tom, že v lednu tohoto roku se v rámci projektu již
uskutečnila první z plánovaných hlídek emisních komisařů v ulicích Opavy. Akce spočívala
v upozornění obyvatel špatně zatápějících domů na negativní důsledky jejich jednání pro
životní prostředí, ale především zdraví všech občanů. Tyto studentské „hlídky“ by se
v opavských ulicích měly objevovat každý měsíc. V rámci projektu chtějí studenti dále
například navštívit i centrum pro výzkum toxických látek (RECETOX MU), kde se podrobně
seznámí s aktuálními problémy životního prostředí spojenými s kontaminací dioxiny,
pesticidy, farmaky a emergentními chemickými látkami tak, aby více pochopili jejich možný
dopad na ekosystém.
Ministr Brabec byl vystoupením studentů nadšen a prohlásil, že je to čest pro MŽP převzít
nad projektem záštitu.

5.

Informace posl. Miloše Babiše o aktivitách sdružení proti těžbě zlata v Mokrsku

Poslanec Babiš mluvil o schůzce, která proběhne s Občanským Sdružením Veselý vrch. Na
programu je problematiku těžby zlata, kde starostové obcí se obracejí se o pomoc ve věci znovu
otevřené otázky. Navržené a přijaté usnesení by pomohlo starostům upevnit pozici.
Předseda Böhnisch uvedl, že dne 25. 2. 2014 pořádá Občanské družení Veselý vrch pod záštitou
poslankyně Langšádlové a hejtmana Řiháka k této problematice seminář ve státních aktech a
výbor pro životní prostředí v prostorách výboru pořádá na stejné téma seminář dne 26. 2. 2014.
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Poslanec Babiš navrhl usnesení:
Výbor pro životní prostředí:
I.
doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala toto usnesení:
„Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky
a) nerušit ani nijak měnit usnesení vlády České republiky č. 516 ze dne 26. května 1999,
kterým vláda konstatovala, že vzhledem k tuzemské potřebě zlata, situaci na
světových trzích zlata a vzhledem k negativnímu vlivu těžby a zpracování zlata na
životní prostředí není těžba zlata na území ČR žádoucí a usnesení vlády č. 1311 ze
dne 13. prosince 1999, kterým vláda schválila Surovinovou politiku v oblasti
nerostných surovin a jejich zdrojů, a to do doby schválení nové Surovinové politiky
státu,
b) uložit ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem životního prostředí
zpracovat návrh Surovinové politiky státu, která bude v otázce těžby zlata uvedena
do souladu s programovým prohlášením vlády,
c) zařadit do legislativního plánu vlády zákon, kterým do příslušných právních předpisů
(především zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon a zákon č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích) bude zapracován závazek programového prohlášení vlády
týkající se otázky těžby zlata v České republice.“,
II.

pověřuje předsedu výboru PhDr. Robina Böhnische, aby s tímto usnesením seznámil
Poslaneckou sněmovnu.

Hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdržel 0

6. Různé
•

•
•
•
•
•
•

Předseda Böhnisch informoval, že předsedkyně ERÚ Ing. Alena Vitásková by ráda
vystoupila na našem výboru. O prezentaci požádal též generální ředitel společnosti ČEZ
Daniel Beneš v záležitosti obnovitelných zdrojů.
Poslankyně Konečná upozornila na senátní návrh zákona o ochraně ovzduší - tisk 77,
který by měl výbor projednat, termín - ve čtvrtek dne 20. března 2014.
Informace předsedy Böhnische o dopise „Hnutí nečipujte nás Ostrava“
Necipujtenas.cz
další jednání výboru je naplánován na 9. dubna 2014
na čtvrtek dne 10. dubna je naplánován celodenní seminář k odpadům
Plán zahraniční cesty - Makedonie - květen, červen
Plán zahraniční cesty - Mongolsko - červenec, září

Předseda výboru ukončil jednání výboru a poděkoval za účast.

Ing. Václav ZEMEK v.r.
ověřovatel výboru

PhDr. Robin BÖHNISCH v.r.
předseda výboru

