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Zpravodajská zpráva 

 
ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2020 

____________________________________________________________ 
 

Úvod: 

 

Navrhovatel:    Ministryně životního prostředí  

Senátu návrh předložen dne: 25. 11. 2021 

Číslo tisku v Senátu:  170 

Zpravodaj:    Zbyněk Linhart  

Garanční:    VUZP 

 

 

I. Obecné informace: 

Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je na základě zákona č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o životním prostředí, usnesení vlády č. 446/1994 a usnesení vlády č. 934/2014 

každoročně předkládána ke schválení vládě České republiky a následně k projednání Poslanecké 

sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Nejpozději do tří měsíců od jejího schválení vládou musí být 

zveřejněna. 

Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky za rok 2005 je zpracováním dokumentu 

pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva je oficiálním zdrojem veřejně 

dostupných informací o životním prostředí v ČR, které poskytují souhrnný přehled o stavu a vývoji 

složek životního prostředí a jejich zátěží. 

V roce 2018 došlo na základě diskuze mezi zpracovatelem, MŽP a příslušnými výbory Poslanecké 

sněmovny a Senátu Parlamentu ČR k úpravě konceptu Zprávy. Bylo dohodnuto, že Zpráva o životním 

prostředí v jejím dosavadním pojetí bude zpracována jednou za dva roky. V mezidobí bude zpracováno 

shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji ŽP. Zpráva za rok 2020 předkládána v plném 

znění. 

S ohledem na novou Státní politiku životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050, která byla 

schválena v letošním roce usnesením vlády č. 21 dne 11. ledna 2021, došlo ke změně obsahového 

konceptu a struktury. Témata vycházející ze SPŽP 2030 (1. Životní prostředí a zdraví, 2. Klimaticky 

neutrální a oběhové hospodářství, 3. Příroda a krajina) jsou ve Zprávě zarámována dalšími tématy, která 

jsou stěžejní pro stav a vývoj životního prostředí (Planetární meze, Projevy změny klimatu na území 

Česka, Financování ochrany životního prostředí, Názory a postoje české veřejnosti). 

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2020 nemá dopad na státní rozpočet a nemá 

vliv na rozpočty krajů a obcí.  

Zpráva o životním prostředí České republiky 2020 byla projednána na schůzi vlády dne 5. listopadu 

2021. V PSP byla tato Zpráva rozeslána všem poslancům dne 25. 11. 2021 jako tisk 60/0. Organizační 

výbor zprávu přikázal Výboru pro ŽP dne 25. 11. 2021 (usnesení č. 3). Výbor pro životní prostředí 

zprávu dosud neprojednal. 
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II. Hlavní zjištění Zprávy 2020 (zkráceno a zvýrazněno zpravodajem) 

 

Klimatický systém 

 Průměrná roční teplota v Česku roste, a to tempem 0,35 °C za dekádu. Rok 2020 byl teplotně 

silně nadnormální. 

 

Dostupnost vody a její kvalita 

 Na kanalizaci zakončenou ČOV dosud není připojeno 16,6 % obyvatel. 

 

Kvalita ovzduší 

 Emise všech základních znečišťujících látek (NOX, VOC, SO2, NH3 a PM2,5) do ovzduší v 

dlouhodobém časovém horizontu klesají. V roce 2020 nebyla vyhlášena žádná smogová situace. 

 

Hluková zátěž obyvatel a světelné znečištění 

 Nadále přetrvává vysoká hluková zátěž ze silniční dopravy v městských aglomeracích nad 

100 tis. obyvatel, která je v evropském srovnání nadprůměrná. 

 Současná míra světelného znečištění se neustále zhoršuje kvůli narůstajícímu množství 

osvětlovaných ploch. V Česku již nenajdeme území, které by nebylo umělým jasem ovlivněno. 

Neexistuje však objektivní měření, aby bylo možné sledovat vývoj světelného znečištění v 

čase. 

 

Přechod ke klimatické neutralitě 

 Emise skleníkových plynů bez sektoru LULUCF klesají a s velkou pravděpodobností, s 

významným přispěním dopadů pandemie covid-19, budou splněny klimatické cíle ČR k 

roku 2020.  

 Bilance emisí skleníkových plynů ze sektoru LULUCF prudce stoupla v důsledku kůrovcové 

kalamity do rekordně vysokých kladných hodnot. Stoupají rovněž emise z dopravy a emise 

z odpadů. 

 Dlouhodobě má spotřeba energie v dopravě rostoucí trend. Fosilní paliva se v roce 2020 

podílela 94,9 % na spotřebě energie v dopravě ze spalování paliv. 

 Využití alternativních paliv a pohonů v dopravě dynamicky stoupá, ve vztahu k celkové velikosti 

vozového parku je však jejich zastoupení nadále okrajové. 

 Hrubá výroba elektřiny v roce 2020 dosáhla hodnoty 81 443,4 GWh. Meziročně poklesla o 6,4 

% a představuje nejnižší hodnotu za posledních 18 let. 

 Výroba elektřiny z jádra poprvé v historii převýšila výrobu elektřiny z hnědého uhlí. 

 Výroba tepla z pevných fosilních paliv má od roku 2010 výrazně klesající trend, naopak 

výrazně roste podíl obnovitelných zdrojů a biopaliv. 

 Přetrvává exportní charakter zahraničního obchodu s elektřinou, v roce 2020 činil podíl salda 

na tuzemské spotřebě 14,2 %. 

 Tuhými palivy (uhlí + dřevo) v roce 2019 topilo 8,6 % domácností, jejichž počet v posledních 

pěti letech vzrostl o 9,1 %. Celková spotřeba tuhých fosilních paliv v domácnostech však 

dlouhodobě klesá. 

 Energetická náročnost hospodářství klesá, což je důsledkem růstu HDP a v menší míře 

poklesem spotřeby.  

 Celková energetická závislost ČR se výrazně zvyšuje, v roce 2019 dosáhla hodnoty 40,9 %. 

 Výše spotřeby primárních energetických zdrojů i konečné spotřeby energie v roce 2019 

dosahovala hodnot pro splnění cílů energetické účinnosti pro rok 2020. 

 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2020 meziročně vzrostla o 2,6 % na 10 291,1 

GWh. 

 Podíl OZE na konečné spotřebě energie v dopravě v roce 2019 činil 7,8 %.  
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 Cíl podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie, tj. 13 % do roku 2020, je od roku 2013 

splněn, v roce 2019 tento podíl činil 16,2 %. 

 Výroba tepla z obnovitelných zdrojů ve sledovaném období výrazně roste, meziroční nárůst 

v roce 2019 činil 9,3 %, v období 2010–2019 vzrostla výroba tepla z OZE dokonce o 162,6 %. 

 Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě v EU28 roste, v roce 2019 činila 

hodnota podílu 18,9 %, přičemž cíl pro EU28 jako celku do roku 2020 představuje 20 %. Svých 

národních cílů dosáhlo již 14 zemí EU28 včetně ČR. 

 

Přechod na oběhové hospodářství 

 Materiálová náročnost hospodářství setrvale klesá. 

 Měrné indikátory domácí materiálové spotřeby na obyvatele a na jednotku HDP jsou v Česku 

ve srovnání s ostatními zeměmi EU28 mírně nadprůměrné. 

 Celková produkce odpadů má ve střednědobém i krátkodobém horizontu výrazně rostoucí 

trend, stejně jako produkce ostatních odpadů. Produkce komunálních odpadů se střednědobě 

zvyšuje. Výrazně rostoucí střednědobý i krátkodobý trend má produkce obalových odpadů. 

 Hlavním cílem v oblasti nakládání s komunálními odpady je výrazně omezovat skládkování ve 

prospěch zejména jejich materiálového využití, přesto je však nadále téměř polovina 

komunálních odpadů ukládána na skládkách. 

 

Ekologická stabilita krajiny a udržitelné hospodaření v krajině 

 Dlouhodobě roste zastavování půdy. Mezi lety 2019 a 2020 vzrostla rozloha zastavěných ploch 

o 410 ha.  

 V roce 2019 bylo zabráno celkem 254,7 ha zemědělské a lesní půdy silniční infrastrukturou. 

 Ročně dochází k rozsáhlým ztrátám půdy erozí. Potenciálně je ohroženo 51,7 % zemědělské 

půdy vodní erozí, z toho 15,6 % erozí extrémní. Větrnou erozí je ohroženo 22,9 % zemědělské 

půdy. V roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 399 erozních událostí. 

 Poškození lesních porostů vyjádřené procentem defoliace zůstává stále na vysoké úrovni. V 

kategorii starších porostů (60 let a více) činil součet tříd defoliace 2–4 u jehličnanů 78,3 % a u 

listnáčů 42,7 %. V mladších porostech (do 59 let) je situace příznivější, v případě jehličnanů do 

tříd 2–4 spadalo 28,7 % porostů, u listnáčů pak 23,3 %.  

 V roce 2020 byly lesní ekosystémy opět ovlivněny rozsáhlou těžbou po kůrovcové kalamitě. 

Objem evidované těžby dřeva se zvýšil na 35,8 mil. m3 dřeva bez kůry a překonal tak 

dosavadní rekord z roku 2019. Objem hmyzové těžby v roce 2020 (26,2 mil. m3 dřeva bez 

kůry) dosáhl téměř hodnoty jako celkový objem hmyzové těžby za období 1990–2012. V 

souvislosti s rozsáhlou těžbou vznikla velká plocha holin a lesy se staly zdrojem emisí 

skleníkových plynů. 

 V roce 2020 bylo v rámci umělé obnovy zalesněno rekordních 17,3 tis. ha listnáčů a 16,4 tis. ha 

jehličnanů, nejčastěji vysazovanou dřevinou byl stále smrk (10,3 tis. ha). 

 

Biologická rozmanitost 

 V letech 2000–2016 poklesla rozloha nefragmentované krajiny z 68,8 % na 60,6 % území Česka. 

 Početnost běžných druhů ptáků dlouhodobě klesá. Největší pokles byl zaznamenán u 

druhů ptáků zemědělské krajiny, jejichž početnost se snížila v období let 1982–2020 o 30,8 

%.  

 Nedaří se efektivně zprůchodňovat říční síť. Celkové plnění plánu Koncepce zprůchodnění 

říční sítě činí 13,7 %. 

 Celková rozloha zvláště chráněných území, zahrnující jak maloplošná, tak velkoplošná 

ZCHÚ, v roce 2020 vzrostla o 1,8 tis. ha, tento nárůst byl způsoben zejména vznikem 

nových maloplošných ZCHÚ. 

 

Financování ochrany životního prostředí 
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 Objem výdajů z centrálních zdrojů v roce 2020 meziročně opět dále vzrostl, a to o dalších   

14,8 % na 60,4 mld. Kč a objem výdajů z územních rozpočtů o 9,8 % na 44,9 mld. Kč (tedy 

celkem 105,3 miliard Kč!).  

Mezi prioritní oblasti podpory patřila ochrana vody, dále ochrana biodiverzity a krajiny, 

nakládání s odpady a v neposlední řadě ochrana ovzduší. V této oblasti pokračovala realizace 

programů zaměřených na podporu zateplování, úspor energie a změn technologií vytápění (např. 

program Nová zelená úsporám nebo tzv. kotlíkové dotace). 

 Do konce roku 2020 bylo v jednotlivých výzvách programu Nová zelená úsporám podáno 

celkem 69 472 žádostí o podporu a proplaceno bylo již 45 239 žádostí za cca 10,0 mld. Kč. 

 V rámci OPŽP pro programové období 2014–2020 bylo v roce 2020 vyhlášeno 19 nových 

výzev ve výši 279,4 mil. EUR (7,3 mld. Kč) CZV. Od začátku programového období pak bylo 

schváleno poskytnutí dotace pro 9 122 žádostí v celkové výši 3,5 mld. EUR (90,4 mld. Kč) 

CZV.  

 V OPŽP jsou rovněž financovány tzv. kotlíkové dotace, ve 3 výzvách bylo do konce roku 2020 

schváleno 101 tisíc výměn kotlů na pevná paliva v celkovém objemu 428,5 mil. EUR (11,2 

mld. Kč). 

 Podíl investic na ochranu životního prostředí na HDP je z hlediska mezinárodního srovnání 

dlouhodobě nadprůměrný. 

 

Názory a postoje české veřejnosti 

 Za nejzávažnější globální problém považují občané ČR hromadění odpadů, a znečišťování a 

nedostatek pitné vody. 

 Výrazná většina české veřejnosti (tři čtvrtiny) se shoduje, že změna klimatu probíhá a 

představuje závažný problém. 

 Pro více než dvě třetiny české veřejnosti je důležité, aby ČR přijala opatření na řešení 

změny klimatu. 
 

 

 

III. Poznámky a stanoviska zpravodaje 

Jedna věc je zpráva, druhá, co s ní. Jak s ní nakládat, jak naložit s informaci, které nám dává. To je 

samozřejmě otázka na MŽP.  

 

K předminulé i minulé zprávě o stavu ŽP jsme upozorňovali na to, že MŽP bojuje proti něčemu 

nebo něco řeší (zadržení vody v krajině, erozi, ubývání ptactva atd…) a důkazem úspěšnosti řešení je, 

kolik projektů se podpořilo, a kolik financí se na řešení/boj utratilo.  

 

Čím víc milionů utraceno, tím je jakoby resort úspěšnější v řešení problému, navíc často aniž 

by problém zmizel.   Proti tomu jsme namítali, že efektivitu bychom měli měřit naopak podle 

toho, zda se  

a) problémy daří vyřešit a ukazatele naplnit  

b) s vynaložením nejnutnějších nákladů a zdrojů 

 

Změnil se tento přístup? V zásadě se bohužel opakuje. Opět se „argumentuje“ dalším meziročním 

nárůstem výdajů na ochranu ŽP (o 14,8 % na 60,4 mld. Kč a objem výdajů z územních rozpočtů o 

9,8 % na 44,9 mld. Kč, tj. zde součet vychází na 105,3 mld. Kč – ve zprávě ale nesrovnalosti v číslech 

o více než 3 miliardy Kč, viz níže citace ze Zprávy, kde se zase uvádí 102,2), opět je podíl investic na 

ochranu životního prostředí na HDP z hlediska mezinárodního srovnání nadprůměrný. Ale má to 

výsledky? Nebo je to důkazem spíše zhoršující se efektivity a stále větším plýtváním prostředků 

daňového poplatníka?  
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Vím, není to na samotnou zprávu, ale jistě na odpovědného příjemce takovéto zprávy, tedy 

především na MŽP.  

 

Na špatnou otázku - „Jaká je struktura a objem investic na udržování a zkvalitňování životního 

prostředí?“ - existuje jen špatná odpověď:  

„V roce 2020 činily celkové výdaje, tj. investice a neinvestiční náklady na ochranu životního 

prostředí, celkem 102,2 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2019 mírně vzrostly o 1,7 mld. Kč, tj. o 1,7 %. 
Vzhledem k tomuto vývoji i propadu ekonomiky v důsledku pandemie covid-19 podíl investic a 

neinvestičních nákladů na HDP vzrostl o 0,06 p.b. z 1,74 % na 1,80 % HDP. Z hlediska programového 

zaměření bylo, stejně jako v předchozích letech, nejvíce prostředků vynaloženo v oblasti nakládání s 

odpadními vodami, ochrany ovzduší a klimatu a v oblasti nakládání s odpady.“ 

 

Efektivita těchto navýšených investic a výdajů? Nevyhodnocuje se. 3 miliardy sem, 3 miliardy 

tam… Zvýšené výdaje se tak patrně nepodepisují ani na lepších ukazatelích, ani na celkovém 

vyznění zprávy o stavu ŽP. Pokud už se někde ukazatele meziročně zlepšily, je to spíše vedlejším 

důsledkem např.  protipandemických opatření (a kovidového útlumu), než zvýšením investic nebo 

dokonce efektivnějším cílením a efektivnějším využíváním těchto každoročně se zvyšujících výdajů 

(např. pokles emisí skleníkových plynů a další nesouvisí s vyššími výdaji, ani efektivitou, ale se 

zastavením ekonomiky a chodu společnosti).  

 

Naopak, když se podíváme na konec zprávy do kapitoly „Dosahování cílů stanovených 

strategickými dokumenty“, pak vidíme více červených křížků, než zelených fajek. 

 

Bylo by proto vhodné, aby MŽP mj. na základě každoroční zprávy vyhodnocovalo účelnost využití 

a správnost zacílení finančních prostředků. Příp. další veřejné investice či platby ve jménu ochrany 

životního prostředí. Například výdaje ze státního rozpočtu na ochranu ŽP ve formě kompenzace 

zemědělcům při přítomnosti chřástala polního. Za tím účelem se vyrobily mapy výskytu. Narychlo. 

Koho zajímá, kde skutečně chřástal je? Kdo dělá a aktualizuje ty mapy? Zajímá orgány ochrany přírody, 

kde je v mapách chřástal a kde se vyplácí a zda každoročně skutečně relevantní dotace? Ne. A tak v tom 

celém jde především a právě o vyplácení veřejných peněz!  

 

Národní parky a změna konceptu Zprávy o životním prostředí České republiky   

Opět loni senátoři, mimo jiné, požadovali, aby do nového konceptu Zprávy o ŽP byly zařazeny 

základní informace a hodnocení velkoplošných chráněných území a speciálně národních parků - máme 

(zatím) jen čtyři. Už roky předtím to byl požadavek Senátu i Posl. sněmovny. Přesto MŽP žádané 

informace do nové struktury Zprávy nezařadilo. CENIA se prý bude jednotlivým NP zabývat ve 

„zvláštní  brožuře“. 

 

Uběhl další rok. A nemáme hodnocení, resp. popis stavu našich 4 národních parků ani 

v této Zprávě, ani v oné slibované „zvláštní brožuře“. Proč chce někdo počet národních parků u 

nás navyšovat, když nedokážeme řídit a vyhodnocovat ani stávající čtyři parky? 

 

Snažil jsem se ve věci údajů o národních parcích komunikovat s ministrem a ministerstvem ŽP 

několik let samostatně. Nebyli schopni dát vůbec dohromady elementární a porovnatelné informace. 

MŽP nebylo schopno poskytnout odpovědi ani na základní otázky. V několika dopisech si se mnou hráli 

jak kočka s myší. Ministr mi po letech odpověděl, ať si údaje najdu ve výročních zprávách na webových 

stránkách parků. Paradoxní je, že MŽP není schopno si předtím ani zkontrolovat, zda-li mají všechny 4 

správy NP poslední výroční zprávy vůbec na svých webech publikovány, stejně jako tam některé nemají 

zveřejněny ani další základní informace. 

 

Pro připomenutí, jaká Senát přijal usnesení při projednávání této zprávy v předcházejících dvou 

letech: 
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---------------------------- 

 

Ke Zprávě za rok 2018 

 

425. USNESENÍ SENÁTU z 24. schůze, konané dne 10. června 2020 ke Zprávě o životním prostředí 

České republiky 2018 /senátní tisk č. 190/. 

 

Senát 

 

I. 

bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky 2018; 

 

II. 

1.  

vyjadřuje silné znepokojení 

nad skutečností, kterou zpráva popisuje, kdy zejména v posledních letech 72 % ze 43 sledovaných 

indikátorů stavu životního prostředí stagnuje v nepříznivém stavu či se dokonce zhoršuje a žádná z 

kapitol neobsahuje výrazně kladný významný trend; 

 

2. 

mezi obzvláště problematické informace patří: 
- stagnující recentní vývoj emisí CO2,  

- minimální pokrok nebo zhoršující se stav koncentrace (PM2,5 a Cu), pokud jde o obsah látek 

ohrožujících zdraví v ovzduší, 

- absence aktivity vůči narůstajícím koncentracím farmak, pesticidů apod. v podzemních vodách, 

- ztráta biodiversity v důsledku dlouhodobě nevhodného hospodaření na lesní a zemědělské půdě, 

- alarmujícím tempem postupující eroze půd, 

- nízká odolnost zemědělské krajiny a lesů vůči suchu v důsledku dlouhodobě nevhodných způsobů 

hospodaření, 

- stagnace obnovitelných zdrojů energie, zejména ve srovnání se světem, 

- stále velmi vysoký podíl skládkování, 

- absence snahy o systematické uplatnění koncepce oběhového hospodářství, 

- stagnace objemu financování v minulých letech ekonomické konjunktury, dokonce i pokles investic, 

promarnění příznivého období, které se nejspíš nebude v dohledné době opakovat; 

 

III. 

žádá vládu, 
aby podporovala ty aspekty společné zemědělské politiky EU a připravovaného víceletého finančního 

rámce EU, které mají potenciál pomáhat řešit problémy, které Zpráva identifikuje, zejména pokud jde 

o ochranu půdy, vod a klimatu; 

 

IV. 

žádá Ministerstvo životního prostředí 

 

1.o neprodlené vydání prováděcí vyhlášky k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu – tzv. „protierozní“ vyhlášky; 

 

2.o poskytnutí informací, kdy ve své další politice začne realizovat a jaká opatření přijme na zlepšení 

životního prostředí v těch oblastech, kde dle Zprávy o životním prostředí 2018 přetrvávají negativní 

výsledky; 

 

3.o dořešení rozdílů mezi jím vykazovanými statistickými údaji produkce a nakládání s odpady a údaji 

ČSU, resp. Eurostatu, ve smyslu nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a jejich kvalitě. 
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Ke Zprávě za rok 2019  

 

310. USNESENÍ SENÁTU ze 17. schůze, konané dne 26. října 2021 ke Zprávě o životním prostředí 

České republiky 2019 /senátní tisk č. 62/ 

 

Senát 

I. bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky 2019; 

 

II. žádá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby: 

- přestalo ignorovat a začalo plnit předcházející Usnesení Senátu a v nich formulované požadavky; 

- začalo měřit efektivitu a hospodárnost vynaložených prostředků na ochranu životního prostředí a tuto 

efektivitu a hospodárnost vyhodnocovalo od příští zprávy o stavu životního prostředí; 

- zahrnulo zobecněné požadavky na nové členění Zprávy o životním prostředí. 

 

 

---------------------------- 

 

 

MŽP se nám nanejvýš snažilo v dlouhých textech vysvětlit, jak je vše v pořádku. Třeba se 

tato praxe změní. Doufejme.   

 

 

IV. Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR ke Zprávě za rok 2020 pro plénum Senátu: 

 

Senát  

I. bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky za rok 2020  

 

II. opakovaně žádá MŽP, aby: 

 

a) zahrnulo do zprávy hodnocení národních parků, příp. dalších velkoplošných chráněných území 

b) začalo měřit a vyhodnocovat efektivitu a hospodárnost vynaložených prostředků při plnění cílů 

stanovených strategickými dokumenty a tuto efektivitu a hospodárnost vyhodnocovalo od příští 

zprávy o stavu životního prostředí; 

 

 

 

 

Zbyněk Linhart 

 

 

 


