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LEGISLATIVA

Na konci května proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
České republiky (MPO) úvodní setkání českých organizací k  ev-
ropskému projektu zaměřenému na spolupráci těžebních regionů 
– REMIX. Jedná se o celoevropský projekt s participací 9 partnerů, 
kdy za Českou republiku je projektovým partnerem MPO. Na pozici 
hlavního partnera projektu vystupuje Regional Council of Lapland, 
Finsko. Dále jsou zastoupeni partneři z  Rakouska, Portugalska, 
Anglie či Řecka. Jedná se o celoevropský projekt podporovaný z ce-
loevropského programu INTERREG EUROPE. 

Projekt REMIX je zaměřen na podporu ekologicky a sociálně při-
jatelné produkce nerostných surovin, včetně tzv. kritických surovin 
(definováno v rámci tzv. Raw Materials Initiave) a rovněž se zaměřu-
je na problematiku efektivnosti využívání zdrojů. Celkové propojení 
výše uvedených prvků je klíčové pro možnost růstu a konkurence-
schopnosti evropského těžebního průmyslu i navazujících odvětví. 
Projekt má napomoci vytvoření adekvátních politických nástrojů 
k  řešení důležitých témat spojených s  dlouhodobým fungováním 
těžebního průmyslu. Partneři projektu a další stakeholdeři společně 
sdílí znalosti a jejich cílem je vypracovat pokyny pro osvědčené po-
stupy, ať už v oblasti povolovacích procesů či kupříkladu spolupráce 
s místními komunitami. 

Výsledkem projektu by mělo být zlepšení možností působení těžeb-
ních organizací v regionech, kde bude možné dlouhodobě postupovat 
v souladu se zájmy místní komunity i veřejné správy. Projekt rovněž 
vytváří investiční platformu s cílem vybudování environmentální-
ho meziregionálního báňského klastru podporujícího průmyslovou 
modernizaci. Výsledky projektu jsou přímo projednávány s Evrop-
skou komisí (EK) s cílem vytvořit podněty pro legislativní změny a 
politické kroky v oblasti těžby nerostných surovin. 

Představení evropského projektu REMIX 
– Smart and Green Mining Regions of EU
David Póč (Těžební unie, poc@tezebni-unie.cz)

Na květnovém jednání na MPO byl projekt nejen 
představen, ale především byly otevřeny možnos-
ti spolupráce, resp. využití výsledků na úrovni ČR. 
Jednání se zúčastnili i zástupci Svazu měst a obcí či 
několika krajských úřadů. Na jednání informoval 
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), 
Mgr. P. Lukeš, poslání a úlohu meziregionální a přes 
hraniční spolupráce v EU prostřednictvím progra-
mu INTERREG a charakterizoval širší spolupráci, 
kterou taková unijní kooperace nabízí pro jednot-
livé subjekty v  ČR. Projekt REMIX je tak unikátní 
příležitostí využít výsledky projektu pro podporu 
spolupráce mezi veřejnou správou a těžebním prů-
myslem. Koordinátor projektu, Ing. M. Vlastník, 
vedoucí oddělení MPO a český představitel v řídí-
cím výboru projektu REMIX, v podrobné prezentaci 
představil historii, cíle a poslání tohoto evropského 
projektu. V zastoupení ředitele P. Kaviny současně 
přiblížil novou Surovinovou politiku ČR a význam 
projektu pro možné rozšíření zkušeností s  imple-
mentací surovinových politik napříč EU. 

S  ohledem na další plánovaná jednání konsorcia 
projektu REMIX v  roce 2017 (Leoben, Praha ad.) 
se účastníci shodli na základních tématech pro plá-
novaný seminář v Praze v září 2017 v následujících 
bodech: 

•	 úloha a konkrétní formy zapojení veřejnosti do 
schvalovacích procesů,

•	 přeshraniční spolupráce a respektování 
jednotných unijních pravidel environmentálních 
posudků,

•	 pohled a výsledky technických bezpečnostních 
standardů české dobývací techniky a technologií,

•	 zahraniční zkušenosti z procesu „vypořádávání 
střetu zájmů“, 

•	 sdílení zkušeností z dialogu „akceptovatelnosti 
těžebních projektů“ u laické i odborné veřejnosti 
apod.,

•	 oblast EIA/SEA (za účasti zástupců MŽP ČR).

Těžební unie se aktivně podílí na řešení projektu a 
bude participovat jako jeden ze stakeholderů v jeho 
řešení na úrovni ČR.


