
Komplexní poradenství pro  
udržitelný business zítřka
Budoucnost je zelená. Nenechte si ji ujít 

Změna klimatu a přechod na oběhové 
hospodářství. To jsou jen dvě z řady 
aktuálních environmentálních výzev, 
kterým čelí firmy i celá společnost. Proto 
se regulace dynamicky mění, což razantně 
zasahuje do podnikatelských plánů. 

Podnikatelé ale disponují nepřeberným 
potenciálem inovace a aktivizace zdrojů. 
A zároveň dokáží jít výzvám naproti, aby 
dosáhli konkurenčního náskoku a pomohli 
celé společnosti.   

Klientům pomáháme čelit regulatorním výzvám v různých oblastech, 
jako jsou například uvádění výrobků na trh, odpady, nakládání  
s vodou, energetika, potravinářství, emise skleníkových plynů, 
regulace chemikálií, zemědělství či environmentální prověrky podniků.
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Prověřujeme s klienty vhodné způsoby posilování 
oběhového hospodářství v rámci širší firemní 
strategie udržitelnosti. Umožňujeme jim podílet 
se na tvorbě legislativy a nové regulaci 
předcházet tvorbou odvětvových programů.

Náš tým složený z právních, daňových a specializovaných 
business poradců Vám poskytne právní i strategickou podporu. 
Díky našim bohatým praktickým zkušenostem a business 
uvažování jsme schopni nabídnout komplexní řešení na míru.

Na co jste nejvíc hrdí?
Enviro regulace je typická svou výjimečnou dynamikou a novými formami regulace. Dnes je 
podobná dynamika vidět v regulaci daní nebo ochraně soukromí. Enviro s tím ale začalo – většina 
environmentální regulace před 20 lety neexistovala, a to je jen slabý odvar toho, jak bude vypadat 
za dalších 20 let. Enviro regulace se vyvíjí tak překotně, že naráží na technologické a společenské 
možnosti v době, kdy už začíná platit. 

Na trhu jsme se stali synonymem záruky toho, že firmy v tomto oboru podržíme – a co víc, že 
rizika překotné dynamiky inovací spolu dokážeme změnit v jejich příležitost. Spolu dokážeme, aby 
se veřejná regulace vyvíjela uskutečnitelným způsobem. Naši klienti s námi usilovně pracují na 
tom, abychom důvody regulace zachytili dřív, než se vymknou kontrole. Společnými schopnostmi, 
nápaditostí a důvěryhodností dokážeme přesvědčit relevantní strany ve společnosti, že zapojení 
firem do regulace je prospěšné. Toto zapojení je vlastně nezbytnou zárukou toho, že regulace bude 
vynutitelná a funkční, je třeba ho však pojmout správně. Na to jsme hrdí.

Znamená to, že si klienty velmi vybíráte?
Rozhodně. Právní memo dokážeme udělat skoro pro kohokoliv a dokáže to i spoustu dalších 
skvělých právníků na trhu. Na dlouhodobou strategickou spolupráci ale není každá firma 
připravená. Mentálně, kapacitně či strategicky. Takže ano, vybíráme si firmy, kde můžeme za naší 
strategickou spoluprací, propojováním řady poradenských oborů, vidět reálný výsledek.

V čem je právní poradenství v oblasti EPR resp. poskytování právního poradenství 
provozovatelům kolektivních systémů (PRO) specifické?
To vyplývá už z vlastní povahy PRO. Zakladateli resp. společníky PRO jsou totiž nejvýznamnější 
výrobci vybraných výrobků (v oblasti elektro, pneumatiky atp.), kteří jsou současně v postavení 
soutěžitelů, což zdaleka není jediné specifikum, které klade vysoké nároky na naši práci. 
Dalšími elementy resp. principy, které je nutno brát v potaz, je, že jde o neziskové organizace, 
které jsou provozovány v souladu s principy zákonnosti, transparentnosti a nediskriminace, 
a to dlouhodobě udržitelným způsobem. Naše poradenská činnost zahrnuje a jedinečným 
způsobem snoubí aspekty soukromoprávní i veřejnoprávní regulace, což je nezbytné z hlediska 
funkčnosti kolektivních systémů i jejich compliance. Pomáháme tak nasměrovat naše klienty 
a jimi provozované kolektivní systémy na správnou cestu. 

Proč se zabýváte enviromentální regulací?
Víme, že svět se mění. Přechod na oběhové hospodářství pro firmy přináší příležitost zlepšit svůj 
business tak, že bude ekologičtější a efektivnější. Díky této změně dokážeme klientům poskytovat 
inovativní služby, ve kterých se neomezujeme na obyčejné právní poradenství. Záleží nám na našich 
klientech bez ohledu na to, či sbírají odpad, anebo vyvíjejí nové materiály. Společně zlepšujeme 
jejich business a zároveň přispíváme k ochraně životního prostředí. 

V čem vidíte potenciál cirkulární ekonomiky pro naše klienty?
 Je to příležitost, jak se klienti mohou dostat o krok napřed před svou konkurenci. Jak z hlediska 
zvýšení efektivity, tak omezení negativních vlivů svého podnikání. To, co se dnes jeví jako činnost 
dobrovolná, se v budoucnu stane zákonnou povinností a ti podnikatelé, kteří se již dnes budou 
rozhodovat dle principů oběhového hospodářství, budou mít v budoucnu náskok.
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Komu především poskytujete poradenství?
Škála našich klientů je velice široká. Často se na nás obracejí výrobci, kteří si nejsou jisti tím, jaké 
povinnosti z oblasti ochrany životního prostředí musí plnit v případě, kdy se chystají uvádět 
určitý výrobek na trh v České republice nebo v Evropské unii. Zároveň poskytujeme poradenství 
specializovaným subjektům, kterými jsou např. kolektivní systémy, které za výrobce plní některé  
z těchto povinností.

Zabýváte se pouze českou právní úpravou rozšířené odpovědnost výrobců (EPR)?
Samozřejmě se specializujeme především na českou, potažmo slovenskou regulaci této oblasti. 
EPR však není českým unikátem. Zároveň platí, že mezinárodní prvek může do této oblasti vnést 
pro laika řadu nejasností. Klienti nás proto často kontaktují s tím, že potřebují zjistit konkrétní právní 
úpravu či povinnosti spojených s EPR v jiných státech. V takových případech úzce spolupracujeme s 
ostatními specializovanými týmy Deloitte z těchto zemí. Jedná se například o povinnosti spojené  
s dovozem či vývozem výrobků, na které dopadá EPR.
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Jako právníci víme, že svět se mění. 
Budoucnost je příležitost! Velké myšlenky však potřebují podporu. 
Soustřeďte se na jejich uskutečnění a starost o právní rámec nechte na nás. 
Buďte první! Budeme vás jistit. 

Zajímáte nás. Ať se věnujete vesmírnému výzkumu, 
nebo zůstáváte nohama pevně na zemi.
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V jakých oblastech poskytujeme klientům služby nejčastěji?

Veřejnoprávní regulace uvádění 
výrobků a potravin na trh 

Nastavování strategií 
udržitelnosti

Energetika

Ochrana ovzduší  
a problematika emisíOdpadové hospodářství

Veřejnoprávní regulace 
nakládání s vodou

Tvorba environmentální 
legislativy

Zastupování a právní podpora 
ve správních řízeních

Environmentální  
due diligence 


