
Vážení občané, 
téměř všichni obyvatelé Ostravska jsou denodenně 
vystaveni závažným zdravotním rizikům vyplývajícím 
z enormního znečištění ovzduší. Největším zdrojem 
emisí škodlivých látek do ovzduší v regionu je hutní 
komplex nadnárodní společnosti ArcelorMittal. 
V několika ostravských městských obvodech ležících 
v jeho těsném sousedství jsou mnohonásobně 
překračovány zákonné imisní limity. Při nepříznivých 
rozptylových podmínkách se v těchto místech stává 
vzduch takřka nedýchatelným.   

Právníci programu GARDE ve 
spolupráci s místním  sdružením 

„VZDUCH“ zahájují právní 
kroky k prosazení odpovědnosti 

společnosti ArcelorMittal 
i příslušných úřadů za 

katastrofální stav ovzduší, ve 
kterém lidé na Ostravsku žijí.

Mgr. Jan Šrytr

„NĚKDO JE ODPOVĚDNÝ ZA TO, CO DÝCHÁTE...“
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>> V ČEM JE PROBLÉM?

n Imisní limity škodlivých látek v ovzduší jsou pře-Imisní limity škodlivých látek v ovzduší jsou pře-
kračovány o desítky až stovky procentkračovány o desítky až stovky procent.. 
Např. imisní limit prašnosti byl v sousedství ArcelorMittal 
v Radvanicích a Bartovicích jen za první tři kvartály roku 2007 
překročen 131x, imisní limity arsenu byly v roce 2007 překro-
čeny o více než 40% a limity benzo(a)pyrenu dokonce o více 
než 700%.

n Přestože úřady mohou a mají podle právních před-
pisů zakročit, nečiní tak. Příkladem jsou krajským 
úřadem vydaná povolení společnosti ArcelorMittal pro 
provoz hutí. Ta nezohledňují katastrofální stav ovzduší 
v oblasti, přestože to zákon vyžaduje.

n Společnost ArcelorMittal, vyvíjí jen minimální úsilí 
k ekologizaci svých provozů. Dle společností ofi ciálně 
prezentovaných informací, investovala ArcelorMittal od 
převzetí hutí do „údajné“ ekologizace provozů nece-
lých 900 mil. Kč. Jen v loňském roce přitom vytvořila 
čistý zisk cca 9 miliard Kč.

>> ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

n Zpřísnění emisních limitů pro provoz hutí Arce-
lorMittal tak, aby jejich příspěvek na celkovém 
znečištění ovzduší na Ostravsku nevedl k  sou-
časnému  stavu, kdy znečištění je mimo zákonné 
normy. To vyžaduje také systémovou změnu pří-
stupu příslušných úřadů k velkým znečišťovatelům 
obecně.

n Ekologizace provozů společnosti ArcelorMittal 
tak, aby odpovídaly environmentálním standardům 
běžným v zemích na západ od našich hranic. 

n Snížení znečištění ovzduší – tj. napravení sou-
časného nezákonného stavu  na úroveň zákonných 
imisních limitů. 

GARDE – Globální odpovědnost je 
programem Ekologického právní-
ho servisu –  nevládní, neziskové 

a nepolitické organizace právníků, kteří používají právo 
k ochraně zdravého životního prostředí a lidských práv. 
Program GARDE refl ektuje rychlé společenské změny 
související s globalizačními procesy.  Poskytujeme proto 
právní pomoc lidem postiženým činností nadnárodních 
korporací v ČR, a to jak v souvislosti s destrukcí zdravé-
ho životního prostředí, tak i v případech diskriminace 
zaměstnanců. Současně se zasazujeme o nastavení 
transparentních vztahů mezi podnikatelským sektorem 
na jedné straně a volenými zástupci a veřejným sekto-
rem  na straně druhé. Na úrovni EU prosazujeme legisla-

tivní změny  ke  zvýšení odpovědnosti fi rem v případech 
neodpovědného jednání.

„VZDUCH“ je nevládním, nepoli-
tickým a neziskovým občanským 
sdružením, jehož hlavním cílem 
je zlepšení stavu životního 

prostředí na Ostravsku. Mezi aktivity sdružení patří pře-
devším zvyšování všeobecné informovanosti o problému 
znečištění ovzduší na Ostravsku a jeho příčinách a aktiv-
ní prosazování zájmů občanů v relevantních správních 
procesech. V současné době má sdružení  kolem 150  
členů z Radvanic a Bartovic a Šenova. Členové sdružení 
se zapojují do jeho aktivit na výlučně dobrovolné bázi. 

PODPOŘTE NÁS A NAŠE ÚSILÍ O ZMĚNU. HÁJÍME I VAŠE ZÁJMY.
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Velké fi rmy hrají v naší společnosti 
stále důležitější roli: zaměstnáva-
jí značné množství lidí a zásadně 
se podílí na vytváření národní-
ho bohatství. Ekonomiky států 
– a zvláště pak České republiky 
– se již proto neopírají o drobné 
a střední podnikatele, ale jsou více 
závislé na velkých fi rmách. Není 
proto divu, že soukromé zájmy vel-
kých fi rem jsou v rozhodování státu 
významně zohledňovány a politici 
s nimi udržují někdy až příliš těsné 
vztahy. Přes toto mimořádně silné 
postavení fi rem ve společnosti naše 
právní systémy nerefl ektují známý 
fakt, že moc se dá snadno zneužít. 
Ba právě naopak, fi rmy podle práva 
odpovídají za své činy jen omeze-
ně. Tato limitovaná odpovědnost 
má pochopitelně svůj smysl. Napo-
máhá rozvoji podnikání, neboť s je 
s ním je spojena řada fi nančních 
rizik, a pokud by každý podnikatel 
musel ručit svým majetkem, mnoho 
odvážných a pro společnost pro-
spěšných aktivit by nikdy nevznik-
lo. Avšak omezená odpovědnost 
bývá zneužívána k ochraně před 
zodpovědností za činy porušující 
lidská práva a umožňuje poškozo-
vat důležité veřejné hodnoty jaký-
mi je např. zdravé životní prostře-
dí. Proto se zasazujeme o to, aby 
fi rmy byly odpovědné za neodpo-
vědné chování. Stejně tak chceme, 
aby byla nastavena transparentní 
pravidla pro vztahy našich volených 
zástupců a námi placených úřed-
níků s velkými fi rmami, abychom 
nemuseli pouze přihlížet tomu, 
když si za zády veřejnosti něco tiše 
domluví.

>> ODPOVĚDNOST 

KORPORACÍ


