Podstata sporu o výstavbu hliníkárny NEMAK
a prùmyslové zóny Joseph na Mostecku

V sousedství obce Havraò na Mostecku byla
na jaøe 2001 zahájena výstavba prùmyslové
zóny Joseph. Stavbì, která probíhá tzv. na
zelené louce, má být zpoèátku obìtováno
125 hektarù polí, pøièem zatím nelze vylouèit zástavbu ani na dalích zhruba 175ha.
Prvním a pøitom znaènì kontroverzním investorem v zónì je mexická spoleènost NEMAK. Do nìkolika let chce na zhruba 35 hektarech kadoroènì odlévat 1,6 miliónù kusù
hliníkových hlav motorù a pøípadnì i zatím
blíe neurèený poèet blokù motorù. Aèkoliv
s výstavbou prùmyslové zóny nesouhlasí
znaèná èást místních obyvatel, mìsto Most
i zastupitelstvo obce Havraò usilují o pøízeò
investora a vychází mu vemonì vstøíc.
Obèané proto podali návrh na vyhláení
místního referenda, kterým by se mohli
k zámìru vyjádøit.
Joseph a NEMAK v Havrani
Prùmyslová zóna Joseph se spoleèností NEMAK, jako prvním investorem, je ilustrativním
pøípadem veøejnými prostøedky podpoøeného
lákání zahranièních investorù za kadou cenu.
Vedle pozemkù za symbolickou korunu za metr
ètvereèní a desetiletých daòových prázdnin pro
NEMAK hodlá mìsto Most do zóny investovat
144 milióny korun, z nich a 60 miliónù mùe
získat od státu. Ten navíc pøidá jetì 20 miliónù
jako pobídku pro NEMAK na vytvoøení 86 pracovních míst. [1]
Zóna leí na jednom z posledních ostrùvkù
kvalitní zemìdìlské pùdy (nejvyí kategorie
bonity) na Mostecku. Pøitom v okrese existuje

øada tzv. brownfields, ekologicky znehodnocených pozemkù, je jsou na rozdíl od havraòské
zóny ji napojeny na inenýrské sítì. Zde by
umístìní zóny vyvolalo mnohem ménì kritiky. [2]
Navíc jen pìt kilometrù od Havranì se nachází
zemìdìlsky nevyuívaný 350ti hektarový pozemek bývalého vojenského letitì u atce, urèeného rovnì pro výstavbu prùmyslové zóny.
Mìsto ve slubách investora
Stavba závodu spoleènosti NEMAK je pro existenci prùmyslové zóny klíèová. Firma se pouèila
z prvního pokusu prosadit svùj projekt v Plzni,
kde narazil na místní odpor a nemìl pøíli nadìjí
na úspìch. Zaèala tedy úzce spolupracovat
s mìstem Most; to ji dokonce zastupuje v územním a stavebním øízení, ve kterém pouilo velmi
netradièní postup.
NEMAK nejprve oznámil ministerstvu ivotního prostøedí zámìr postavit závod s kapacitou
1,6 miliónu hlav roènì a ministerstvo zahájilo
oficiální posuzování jeho vlivu na ivotní prostøedí
(tzv. EIA). Vedle toho vak mìsto Most podalo
návrh na vydání územního rozhodnutí na stavbu mení továrny s roèní kapacitou 150 tisíc
kusù. Pro takovou stavbu toti podle zákona není
povinné ekologické posouzení. Zatímco se místní
obèané a zástupci ekologických organizací
úèastnili veøejného projednávání v rámci procesu EIA, na stavebním úøadì v tichosti probíhaly
pøípravy na vydání územního rozhodnutí pro
malou továrnu. NEMAK se pøitom nikterak netají tím, e ji hodlá postupnì rozíøit a na cílovou
produkci 1,6 miliónu motorových hlav roènì.
Naplno se tak uplatnila takzvaná salámová me-

toda posuzování dopadù projektù, známá u nás
dosud pøevánì z výstavby dálnic. [3]
Prùmyslová zóna namísto kvalitních polí
Pro zahájení výstavby bylo nutné vyjmout zemìdìlské pozemky z tzv. zemìdìlského pùdního
fondu. Zpùsob, jakým vynìtí probìhlo, napadl
a oznaèil jako nezákonný Ekologický právní servis, který se vìnuje právním aspektùm pøípadu.
Jeho názor v polovinì èervna 2002 potvrdil i ombudsman JUDr. Otakar Motejl, kdy konstatoval:
Po pøezkoumání stanovisek ministra ivotního
prostøedí a vekerých podkladových materiálù,
pøedloených Magistrátem mìsta Mostu, nezbývá ne konstatovat, e postup orgánù ochrany
zemìdìlského pùdního fondu nebyl v souladu
s právními pøedpisy. A ke vhodnosti umístìní
závodu dodal: Zcela chybí zdùvodnìní adatele, proè je navrhované øeení z hlediska ochrany
zemìdìlského pùdního fondu a ivotního prostøedí nejvýhodnìjí Naopak, z pøedloených materiálù vyplývá, e z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu a ivotního prostøedí jde
o lokalitu nevhodnou. [4]

Vechny dotèené pozemky pøitom náleí do
I. a II. tøídy ochrany pùdy. Ze zemìdìlského pùdního fondu je lze vyjmout jen ve výjimeèných
pøípadech souvisejících napøíklad s obnovou
ekologické stability krajiny. Závìr ombudsmanova posouzení zní: Je zøetelné, e ochrana zemìdìlské pùdy, potamo ivotního prostøedí byla
v pøípadì investice firmy NEMAK odsunuta na
druhou kolej.
Zdravotní a ekologická rizika
Málo projektù se do zemìdìlské krajiny hodí
tak málo jako zpracování hliníku. Odlévání tohoto kovu do forem se neobejde bez pouití èi
vedlejí produkce øady toxických látek, mimo
jiné i velmi jedovatých dioxinù. NEMAK vak
pro svùj provoz doposud nezpracoval komplexní posouzení vech rizik. Projekt na první fázi
výroby motorových hlav se detailnì zabývá jen
hodnocením rizika vdechování zneèitìného
ovzduí na lidské zdraví. Vechny ostatní komplikace, které mùe vypoutìní chemických látek do prostøedí zpùsobit, opomíjí. Pøitom právì dioxiny se do lidského organismu dostávají
z více ne 90 % potravou. Vlastnosti tìchto látek zpùsobují jejich hromadìní v pùdì èi usazeninách na dnì øek nebo rybníkù. Odtud, ale
i z vody èi vzduchu, mohou být pøijímány ivými organismy a tak vstupovat do potravních øetìzcù.
Svìtová zdravotnická organizace (WHO)
stanovila za zdravotnì únosnou denní dávku
14 pikogramy dioxinù (pikogram je bilióntina
gramu) na kilogram hmotnosti lidského tìla, pøièem za bezpeènou se povauje spodní hranice. V prùmyslových zemích èiní denní pøíjem
prùmìrnì 13 pg/kg dennì. Avak podle analýzy zdravotních rizik zpracované Státním zdravotním ústavem (SZÚ) pøipadalo v roce 1999
na kadého obèana ÈR v prùmìru 8,7 pikogramù dioxinových látek na kilogram tìlesné hmotnosti. [5]
Nedostatky ohodnocení rizik se vyskytují
v øadì dalích oblastí, kterých se provoz továrny NEMAK dotkne. [6]
 Projekt se vùbec nezabývá pøípadným prùnikem nebezpeèných toxických látek (napø. dioxinù nebo tìkých kovù a jejich slouèenin)
do odpadních vod a také neøeí vliv výroby
na vodní ekosystém v okolí hliníkárny.

Schéma umístìní navrhované prùmyslové zóny a závodu
spoleènosti NEMAK na území obce Havraò
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 Projekt dále neobsahuje specifikaci toho, jaké
chemické látky budou obsahovat odpady, ze-

jména pak odpady nebezpeèné, jakým zpùsobem bude zajitìna kontrola jejich nebezpeènosti a jak bude s produkovanými odpady naloeno (tj. jakou technologií, kde a za
jakých podmínek budou zpracovány èi uloeny).
 Chybí zhodnocení potenciálního zdravotního
rizika napø. pro zamìstnance podniku, osoby pøicházející nebo pøijídìjící do podniku,
obyvatele okolních obcí, osoby pracující
v okolí podniku, napø. zemìdìlce nebo potenciální zamìstnance ostatních podnikù
v projektované prùmyslové zónì.
Ilegální rozhodování
Pøípad prùmyslové zóny Joseph a spoleènosti
NEMAK je typickým pøíkladem podbízivosti státu vùèi silným zahranièním investorùm. Kromì
masivních dotací, o nich se mením firmám ani
nesní, ho provází klasický jev, známý pøedevím
z rozvojového svìta, nazývaný race to the bottom  sniování a poruování standardù a oslabování ochranných právních norem. K ignorování zákonných postupù v pøípadì prùmyslové
zóny a firmy NEMAK docházelo systematicky
a opakovanì v rùzných fázích správního øízení.
V nìkterých pøípadech potvrdili nezákonnosti
i krajský soud a ombudsman.
Pøíklady jednoznaèných poruení zákonù:
 procesní i vìcné nedostatky pøi posuzování
dopadù na ivotní prostøedí (EIA), vèetnì nedostateèné analýzy rizik a neposouzení alternativ kapacitních, technologických ani variant umístìní zóny,
 nevyjádøení se okresního úøadu k zásahu do
krajinného rázu,
 nezákonné stanovisko okresního hygienika
(Bylo vydáno bez správního øízení.),
 nezákonnost v procesním postupu stavebního úøadu (Investor doplòoval spis v dobì, kdy
se k nìmu ostatní úèastníci nemohli vyjádøit.),
 poruení zákona ve stavebním øízení, které
v kvìtnu 2002 potvrdil Krajský soud v Ústí
nad Labem (Vlastníkovi sousedícího pozemku nebyl pøiznán statut úèastníka øízení, na
který má ze zákona nárok. Soud potvrdil, e
výstavba nìkterých staveb v zónì Joseph
probíhá de facto naèerno.),
 protizákonné vynìtí pozemkù pro stavbu závodu NEMAK ze zemìdìlského pùdního fon-

du (potvrzeno ombudsmanem v èervnu
2002).
Problematické øeení nezamìstnanosti
Kromì spoleènosti NEMAK se investoøi do
zóny Joseph pøíli nehrnou. Zatím jediným dalím zájemcem o místo v zónì je firma Natura
Interier, je hodlá na rozloze 1,5 hektaru vyrábìt dveøe.
Hlavním pøínosem hliníkárny NEMAK má být
vytvoøení stovky pracovních míst. Do deseti let
by jejich poèet mìl narùst z poèáteèní stovky na
tisíc a ètrnáct set. [7] Neexistují vak ádné
záruky, e firma jen nevyuije daòových prázdnin a posléze nepøesune výrobu jinam. Pøíkladem podobné praxe je nedávný odchod pobídkami podporované továrny elektrotechnické
spoleènosti Flextronics v Brnì. O pracovní místa tak témìø ze dne na den pøily dva tisíce lidí.
Nedostatky investièních pobídek
Projekt spoleènosti NEMAK a havraòská prùmyslová zóna ilustrují nedostatky státní politiky
zamìstnanosti. Vládní strategie spoèívá v pumpování veøejných prostøedkù do gigantických investièních zámìrù velkých zahranièních investorù. Pøíli se pøitom neohlíí na ekologické
dopady projektù. Mizivý zájem jeví o drobné projekty, mení èeské podnikatele a etrné technologie.
Zóna v Havrani zùstává témìø prázdná, protoe pro velké firmy je dostatek dotovaných nabídek v jiných èeských lokalitách. Celková rozloha dvou stovek nových prùmyslových zón,
vèetnì vytipovaných ploch v ÈR u dosáhla 5025
hektarù. Krajinou se pøitom doslova plýtvá, nebo zhruba tøi ètvrtiny této plochy nejsou obsazeny. [8] Vìtina zón vzniká na zelené louce,
vyuití ekologicky ji znehodnocených pozemkù je spíe výjimkou.
Z investièních pobídek mohou ve zpracovatelském prùmyslu ale tìit pouze velké firmy,
které pøicházejí s masivními projekty. Na spoleènosti, které v ekonomicky a sociálnì postiených regionech investují ménì ne 100 miliónù
korun, respektive 350 miliónù korun v oblastech
ostatních, se podpora nevztahuje.
Paradoxnì pøitom právì velké projekty mezinárodních spoleèností èasto nejsou pøíli perspektivní. Firmy po dobu daòových prázdnin nic
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nemotivuje k dalím investicím v místì. Nezdanìné zisky navíc zpravidla plynou z regionu
i z èeské ekonomiky pryè, do zahranièí.
Stát pøitom nevìnuje dostateènou pozornost
levnìjím a trvalejím zpùsobùm vytváøení pracovních míst, které se ve svìtì ve strukturálnì
znevýhodnìných regionech uplatòují èím dál více.
Patøí mezi nì napøíklad mikrofinanèní programy
na rozvoj drobného podnikání sociálnì slabích
a znevýhodnìných skupin obyvatelstva. Takovéto programy jim otvírají monost vytváøet, vlastnit
a akumulovat kapitál, co podporuje rùst úspor,
stabilizaci spotøeby, zvyování ivotní úrovnì
a vznik vyváenìjí ekonomiky. Efekty mikrofinancování vak nebývají pouze ekonomické, pøispívají k rozvoji obcí, zvyují míru zodpovìdnosti,
schopností a zruènosti tìch, kdo se jich úèastní
[9]. Zisk z podpoøených aktivit navíc zùstává
v místní ekonomice a stimuluje dalí rozvoj obce
èi regionu. Zkuenosti z nìkterých míst Slovenska, kde je úroveò nezamìstnanosti srovnatelná
se situací na Mostecku, dokumentují u mikroúvìrù
a 98% návratnost pùjèek. [10]
Aèkoli orientace na mení firmy a projekty je
v nìkterých ohledech výhodnìjí, vládní systém
investièních pobídek je nejen nevyuívá, ale dokonce otevøenì diskriminuje. V Havrani spoleènost Natura Interier jako malý investor zaplatí za
metr ètvereèní nejménì stonásobnì více, ne platil NEMAK [11]. Mikroúvìry také nemají na rùích
ustláno u komerèních bank, ty se v prostøedí sociálnì znevýhodnìných skupin neumìjí pohybovat, a proto zde monosti investic zpravidla ignorují, zamìøují se na vìtí projekty, pøestoe jejich
návratnost je nezøídka mnohem nií.
Hnutí DUHA prosazuje
Hnutí DUHA prosazuje reformu politiky zamìstnanosti. Ta by mìla vyuívat pøíleitosti, kterou
nabízejí malé firmy, místní podniky a zelené technologie, a nezpùsobovat zbyteèné ekologické
kody. Podporuje také místní obyvatele v Havrani,
kteøí se snaí zabránit projektu spoleènosti NEMAK  ilustrativnímu pøíkladu patnì pojaté investièní pobídky.
Referendum o projektu NEMAK. Obyvatelé Havranì chtìjí místním referendem dosáhnout
hlasování o tom, zda má územní plán obce pole
ohroená stavbou prùmyslové zóny výslovnì
vyhlásit za zemìdìlskou pùdu. Takový výsledek
by byl pro obec i státní úøady závazný. Poté, co
selhaly standardní metody pøipomínkování chys-

tané podoby územního plánu a psaní petic, pøedstavuje pro místní obèany referendum poslední
monost, jak projekt ovlivnit. Hnutí DUHA navrhované referendum podporuje.
etrné vyuívání krajiny. Namísto tzv. výstavby na zelené louce by NEMAK i dalí projekty a prùmyslové zóny mìly vyuívat dostupné ekologicky znehodnocené pozemky, tzv.
brownfields, jejich opìtovné vyuití pro výrobu
je spoleèensky vhodnìjí. Program investièních
pobídek by mìl pøedevím v rámci jednotlivých
regionù koordinovat vyuití krajiny tak, aby nedocházelo ke zbyteèným záborùm v dobì, kdy
je velká èást plochy prùmyslových zón volná.
Èisté investice. Kritériem nesmí být pouze
mnoství prostøedkù, které ze zahranièí pøicházejí. Vláda by mìla brát ohled nejen na mnoství, ale také na kvalitu investic. Projekty nelze
realizovat za cenu pokození zdraví obyvatel
okolních obcí nebo mìstských ètvrtí. Státní podpora by proto mìla být odmítnuta zámìrùm, které
neúnosnì zvyují zneèitìní.
Posuzování rizik. Zdravotní a ekologická rizika projektu, by by byl realizován na u pokozených pozemcích, musí být kvalitnì posouzena. Spoleènost NEMAK nemùe analýzu vlivu
hliníkárny na ivotní prostøedí i obyvatele okolních obcí okletit na pouhé hodnocení koncentrací neèistot vypoutìných do ovzduí. Toté
platí také pro dalí podobné projekty: rizika investièních zámìrù musí být posuzována skuteènì dùkladnì, nikoli pouze formálnì, návrhy musí
projít prùhledným, zákony respektujícím a demokratickým rozhodováním úøadù.
Zelené technologie. Ekologické sektory, jako
jsou èisté zdroje energie nebo recyklace odpadu, patøí mezi nejperspektivnìjí prùmyslová
odvìtví. Pokud by èeská ekonomika obsadila
pouhé jedno procento svìtového trhu s ekologickými technologiemi a slubami, mùe na tom
podle prognóz k roku 2010 získávat 4 miliardy
eur roènì, pøièem by v této oblasti mohla zamìstnávat asi 25 tisíc lidí. [12]
Vládní politika zamìstnanosti tyto monosti
ale prakticky opomíjí. pidlùv kabinet by mìl více
vyuívat pøíleitostí pro rozvoj èeských regionù
a pracovních míst, které nabízejí.
Podpora drobných podnikatelù a malých
projektù prostøednictvím mikrofinancování.
Mikrofinancování pøedstavuje poskytování drobných úvìrù, grantù nebo jiných finanèních slueb znevýhodnìným skupinám obyvatelstva.

Vìtinu takovýchto programù ve svìtì organizují svépomocné skupiny pøímo ze sociálnì slabích vrstev nebo z vrstev, je s chudými solidarizují. Vláda mùe dodat potøebný impuls
k rozbìhnutí podobných aktivit, významnou úlohu v mikrofinancování mohou sehrát i regiony
a obce, nebo jeho podporou lze napomoci øeení nepøíznivé situace pøímo v místì.
Dobøe vedené programy mikrofinancování
vytváøejí podmínky pro vznik obèanských aktivit

zamìøených na místní rozvoj. Umoòují realizaci projektù, zlepujících finanèní situaci jednotlivcù, ani by významnì kodily ivotnímu prostøedí. Mikroúvìrové programy nemohou
iniciovat vznik velkého prùmyslu, jen mùe mít
váné spoleèenské dopady (napøíklad vytvoøením nebezpeèné závislosti lokality èi regionu na
jediném velkém výrobci). Naopak, podporují diverzifikovaný a pestrý systém vzájemnì spolupracujících podnikatelù, kteøí svými aktivitami
prunì reagují na místní potøeby.
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