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Zavádzanie opatrení na zmierňovanie zmeny klímy môže komerčným firmám priniesť viacero výhod. Tou
najzaujímavejšou je znižovanie nákladov.
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Zmena klímy a jej nepriaznivé dôsledky ovplyvňujú
život jednotlivcov, fungovanie samospráv,
podnikateľské prostredie a spoločnosť ako celok.
Viaceré medzinárodné, európske, ako aj národné
dokumenty upozorňujú na potrebu prijímania
a zavádzania opatrení, ktoré zmiernia príčiny a dosahy
klimatickej zmeny.
Komerčné firmy sú jedným zo subjektov, ktorých
činnosť sa taktiež podieľa na príčinách
a nepriaznivých následkoch zmeny klímy. Všetky
podniky, či už ide o malé, stredné alebo veľké, majú
vplyv na životné prostredie ako dôsledok svojej činnosti,
pri ktorej produkujú odpad, spotrebúvajú energiu, vodu, používajú rôzne druhy nevhodných materiálov,
vypúšťajú znečisťujúce látky do ovzdušia a ďalšie činnosti, čím ovplyvňujú aj vývoj zmeny klímy. Aj na
základe uvedeného pre komerčné firmy ako podnikateľské subjekty vyplývajú z právnej úpravy týkajúcej
sa zmeny klímy viaceré povinnosti. Povinnosti vyplývajú z viacerých právnych predpisov regulujúcich
rôzne oblasti, ako napr. ovzdušie, odpadové hospodárstvo, energetika a podobne, keďže v rámci
slovenskej právnej úpravy neexistuje jeden komplexný právny predpis, ktorý by sa zameriaval výlučne na
oblasť zmeny klímy.

Na jednej strane komerčným firmám vyplýva z právnej úpravy množstvo povinností, keďže sú subjektami,
ktoré majú vplyv na vývoj zmeny klímy. Na druhej strane komerčné firmy majú k dispozícii niekoľko veľmi
jednoduchých možností a opatrení vedúcich k zmierňovaniu zmeny klímy, ktorých zavedenie dokonca
zvyšuje kredit firmy a jej dobré meno. Nižšie uvádzame niekoľko typov, ako sa komerčné firmy môžu
zapojiť do procesu zlepšovaniu stavu životného prostredia s prepojením na zmierňovanie zmeny klímy.

1. Zníženie produkcie odpadu
2. Separácia odpadu
3. Eliminácia vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia
4. Mobilita
5. Efektívne získavanie a využívanie energie
Vhodným opatrením je udržanie už vyrobenej energie čo najdlhšie a najefektívnejšie. Preto
priestory, v ktorých komerčné firmy sídlia alebo vykonávajú svoje činnosti či výrobné
procesy, je vhodné voliť tak, aby v budovách bola zabezpečená tepelná izolácia, prípadne
voliť budovy s adaptačnými prvkami, ako sú napr. vegetačné strechy či výsadba popínavých
druhov rastlín pozdĺž budov.
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Súvisiace odborné články
Základné povinnosti výrobcov obalov
Základné povinnosti výrobcov neobalov
Základy systému environmentálneho manažérstva v komerčnej praxi
Plast ako odpad alebo surovina od 1. 7. 2020?
Pripravujeme audit legislatívy v životnom prostredí
Stimuly pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva
10 krokov k úspešnému riadeniu odpadového hospodárstva
Zvyšky z výrobného procesu – odpad alebo vedľajší produkt?
Prehľad evidenčných a oznamovacích povinností – odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo a
znečisťovanie ovzdušia od 1. 1. 2021
Komerčná firma a zmierňovanie zmeny klímy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
401/1998 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší
321/2012 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
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