czech bcsd

PARTNER ORGANISATION OF:

_______________________________________________________________

KULATÉ STOLY K VIZI 2050 ČESKÉ REPUBLIKY
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
informovala na své valné hromadě širokou odbornou veřejnost o
projektu VIZE 2050 ČESKÉ REPUBLIKY, který ve formě brožury
předložilo Prezidium CBCSD premiérovi a Radě vlády pro udržitelný
rozvoj (RVUR), jejímž členem CBCSD je. Projekt vychází z Vize
2050 Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) a
je také volně inspirován obdobnými projekty v Polsku a Maďarsku,
které běží již tři roky.
Projekt detailněji představil Miroslav Havránek z Centra pro otázky
životního prostředí Univerzity Karlovy. Podrobně komentoval šest
jeho pilířů: společenský kapitál, lidské zdroje, veřejná správa,
přírodní zdroje a rozvoj území, energetika a klima, mobilita a
infrastruktura. Vytištěnou brožuru doplnil prezentací s názvem
„Vize, výzvy a nastupující trendy“, ve které upozornil také na rizika
z výroční zprávy WEF (World Economic Forum) – Global risks report
2015.
Z mnoha podnětů zmiňme jen tři: geoinženýring a biotechnologie
včetně geneticky upravených potravin jsou podle M. Havránka
vyháněním čerta ďáblem, ale neobejdeme se bez nich, zvláště když
globálnímu oteplování již nedokážeme zcela zabránit.
V energetické oblasti je potřeba mimo jiné vyřešit problémy
současné organické energetiky se substitucí paliv za potraviny a
rovněž nedopustit tzv. lock-in, kdy by se energetická politika ČR na
několik desítek let zcela odtrhla od světových trendů v kogeneraci,
produkování a skladování energie v domácnostech apod.
Důležité bude rovněž udržení sociálního smíru, protože změny
povedou k menší potřebě pracovních sil a tedy i většímu počtu
nezaměstnaných.
Vystoupení doplnil Jiří Vrubel ze společnosti Ekotoxa. Jeho hlavní
podnět zněl: jak uchopíme rozpracování vize do jednotlivých
sektorů podnikání i teritoriálně?
Výkonný ředitel Ivo Gajdoš informoval, že brožura VIZE 2050 tvoří
rámec pro budoucí vývoj v ČR. Ten musí být rozpracován podle
jednotlivých pilířů a bude se upínat také k nejbližšímu časovému
horizontu, který mateřská WBCSD nazývá Action 2020.
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Kulaté stoly proběhnou 12. listopadu v hotelu Boscolo Praha a
zúčastní se ho přední odborníci na problematiku budoucí strategie
ČR z řad byznysu, státní správy i nestátních organizací. Jedině tak
lze dospět ke společnému konsenzu a dosáhnout toho, aby VIZE
2050 byla jak životaschopná, tak také realizovatelná. Již dnes
máme konkrétní příklady nových technologií a přístupů u členských
firem CBCSD a využijeme také zkušenosti z ostatních regionálních
poboček Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.
CBCSD také doplní „teze“ do připravovaného podkladového
materiálu RVUR, který by měl být přijat do konce roku 2016.
Podle Pavla Kafky jde v případě VIZE 2050 o vyvážený materiál,
který nemá lobbistický charakter: „světový byznys si uvědomil, že
nemůže být úspěšný v neúspěšných společnostech“. Ochotu jednat
o něm projevil podle Kafky přes svůj původní odmítavý postoj po
následném pročtení i představitel odborových svazů Josef Středula.
„Tato země byla zatím bez vize, i když má již 134 resortních
strategií, které ale nemají jednotný rámec, nepoužívají stejný
slovník a dokonce si částečně protiřečí. Neustálou analýzou jsme se
propracovali k paralýze“, uvedl P. Kafka důvody, proč CBCSD
přikročila k vlastnímu projektu.
Zástupce CBCSD ve RVUR Jan Žůrek připomněl, že RVUR byla
obnovena v září 2014 premiérem ČR. Jejím cílem je strategické
řízení a koordinace státních aparátů a jejími členy jsou
představitelé ministerstev, regionálních a univerzitních institucí,
oborových svazů i nestátních organizací. RVUR dosud zřídila osm
výborů, které spolupracují na státní Vizi 2030 a formulují pozici ČR
na nadcházejícím klimatickém kongresu v Paříži. Na jednání RVUR
je vždy přítomen ministr životního prostředí a obvykle i premiér. J.
Žůrek kritizoval malý zájem RVUR o problematiku hodnocení GRI,
zejména u státních podniků. Jedná se o zavádění nefinančního
reportingu, které má začít již na podzim, ministerstvo financí jej
začlení do zákona o účetnictví.
O zřejmě největší překvapení valné hromady – alespoň pro některé
její účastníky – se postaral Ivo Hlaváč, vedoucí oddělení public
affairs
společnosti
ČEZ.
Ohlásil
změnu
strategie
ČEZu
k dekarbonizaci, tedy postupnému odklonu od uhelných zdrojů,
spojenému s podporou obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 má ČR
zajistit celkem nejméně 10 TWh ročně z obnovitelných zdrojů a je
potřeba najít cestu, jak. Tato cesta nebude podle Hlaváče levná, na
trhu i v bankách ovšem volné prostředky k dispozici jsou. ČEZ
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hodlá v tomto směru také investovat v zahraničí, ovšem po
předchozí čtyřnásobné negativní zkušenosti jen v okolních zemích
s předvídatelností a vymahatelností práva, konkrétně zejména
v Německu a částečně v Polsku.
Podle Hlaváče dosud „uhelná Visegrádská čtyřka“ tyto snahy spíše
brzdila. Na Klimatickém summitu v Paříži, jehož se Hlaváč spolu
s Danielem Benešem za ČEZ zúčastnil, bylo vidět velké úsilí
francouzské vlády, aby byla energetická dohoda uzavřena, a
otupení zejména polských agresivních útoků na uhlíkový trh. ČR má
podle představ některých západních diplomatů vytvářet určitou
protiváhu polského přístupu.
Petr J. Kalaš připomněl, že na pařížský summit byl GŘ ČEZ D.
Beneš vybrán jako jediný zástupce komerčních energetik a
překvapil svým prohlášením, že přistupuje k dekarbonizaci. Kalaš
rovněž referoval o konferenci zástupců byznysu v Montreux: na té
vznikla nová pracovní skupina, která chce posunout daňovou zátěž
od pracovní síly ke zdrojům a zvýšit tak efektivitu. Pracovní skupiny
CBCSD se věnují mj. nulovému uhlíkovému profilu ve městech,
inteligentnímu životnímu stylu, vodohospodářství, stavebnictví,
mobilitě, energeticky efektivním budovám, klimatickým změnám a
energetice. P. J. Kalaš navrhl pozvání představitelů šesti měst,
které dnes ve světě sledují tzv. nulový uhlíkový profil, do Prahy.
Zdeněk Bílek, ze společnosti SIKA, informoval o konkrétním
projektu „energeticky efektivního domu“ v Brně. Cílem projektu by
mělo být definování technických parametrů pro energeticky aktivní
domy, které by měly být použity v české legislativě a také jako
požadavky pro splnění standardu pro dotační program Nová zelená
úsporám 2016+. Vlastníkem a nositelem projektu bude Centrum
udržitelné výstavby, na projektu se ale kromě CBCSD bude podílet i
brněnské Vysoké učení technické (VUT), Město Brno i další firmy a
instituce. Po dobu minimálně jednoho roku bude dům obývat rodina
vybraná z řad veřejnosti, která bude mít kromě „inteligentního
domu“ k dispozici také elektromobil.
O CBCSD
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) je členem Světové
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), která sdružuje kolem 200
lídrů světového businessu – www.wbcsd.org. CBCSD je sdružením
hospodářských subjektů a osob prosazujících zásady udržitelného rozvoje,
zejména v podnikatelské sféře, na území celé České republiky. CBCSD
podporuje globální i národní cíle udržitelného rozvoje. CBCSD sdílí a prosazuje
vlastní vizi udržitelného rozvoje v časovém horizontu do roku 2050. Aktuální
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témata a střednědobé priority s provázáním na Strategický rámec udržitelného
rozvoje ČR zakotvila CBCSD ve svém Akčním programu 2020. CBCD je síťovou
platformou spolupracující ve všech tématech udržitelnosti s podnikatelskou
sférou, profesními svazy a komorami, nevládními organizacemi, veřejnou
správou a zainteresovanou občanskou veřejností. CBCSD je aktivním členem
rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Na založení CBCSD se podílela Česká
manažerská asociace, která je zakládajícím členem CBCSD.

Ivo Gajdoš
Výkonný ředitel CBCSD
Václavské nám. 21/831
Praha 1
Tel.: 602 44 66 99
Mail: gajdos@cbcsd.cz
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