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Úřad vlády České republiky 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj   

 

Usnesení Výboru pro strategické řízení a implementaci princip ů udržitelného rozvoje 

Výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje Rady vlády pro udrži-
telný rozvoj doporučuje, aby se vláda k otázce úpravy územních ekologických limitů vyjádřila 
v krátkém časovém horizontu a při rozhodování o nich vzala v úvahu následující argumenty:  

• Předložené studie (věnované všem čtyřem zvažovaným variantám) dostatečně nepokrývají 
všechny relevantní aspekty této problematiky. Sami zpracovatelé přiznávají, že pro rele-
vantní zhodnocení by bylo třeba zhodnotit více externalit. Externality, které se k problematice 
vážou, mohou být pozitivní i negativní. Studie nezohledňují dopady na samostatný rozvoj 
obcí a zhoršení stavu životního prostředí s negativním vlivem na zdraví obyvatel a ekosys-
témy (jedná se o vyvážené posuzování socioekonomických efektů a dopadů na zdraví 
a jednotlivé složky životního prostředí).  

• Ani jedna ze studií předložených Ministerstvem průmyslu a obchodu nezohledňuje dosta-
tečně možnosti využití zásob hnědého uhlí jako neobnovitelného zdroje a strategické suro-
viny pro jakékoliv budoucí využití. Studie modelují pouze trh s hnědým uhlím a potřebnost 
hnědého uhlí pro teplárenský průmysl. Teplárenské sdružení ČR sdružující hlavní spotřebi-
tele, jimž má být uhlí určeno, zpochybnilo podklady těchto studií, zejména fakt, že po roce 
2020 hrozí nedostatek hnědého uhlí.  

• Strategický rámec udržitelného rozvoje klade důraz na optimalizaci, nikoli maximalizaci vy-
užití hnědého uhlí při snižování environmentální zátěže a zvyšování energetické efektivity. 
Akcentuje také územní soudržnost, s níž jsou varianty 2, 3 a 4 při zachování orientace 
hospodářství v Ústeckém kraji na těžební průmysl v rozporu.  

• Evropská unie a její členské státy se zavázaly v tzv. Kodaňské dohodě uzavřené na konfe-
renci stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v roce 2009 k udržení nárůstu průměrné 
globální teploty pod dvěma stupni Celsia oproti předindustriální době. Ke splnění tohoto zá-
vazku je podle Sdělení Evropské komise COM (2011)112 třeba snížit emise skleníkových 
plynů o 80 % do roku 2050. 


