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Úvod
Předkládané oznámení změny koncepce (dále jen "Oznámení")

„Doplnění SURPOL dle Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020“
(dále jen "Doplnění SURPOL") je vypracováno ve smyslu § 10c odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPV nebo zákon o
posuzování vlivů na ŽP). Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 7 k ZOPV a slouží jako základní
podklad pro zjišťovací řízení podle § 10d tohoto zákona.
Předkladatelem koncepce je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Oznámení je zhotoveno
firmou Jacobs Clean Energy s.r.o. na základě smlouvy o dílo, uzavřené s předkladatelem. Zpracování
oznámení proběhlo v červenci 2020. Oznámení je výsledkem práce pracovní skupiny, sestavené z
pracovníků firmy Jacobs Clean Energy s.r.o. specializovaných na jednotlivé oblasti životního prostředí a
oblast surovinových zdrojů a odpadového hospodářství.
Hlavním cílem oznámení je poskytnout podklad pro provedení zjišťovacího řízení dle § 10d zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V tomto konkrétním
případě je oznamována uvažovaná změna platné koncepce vyplývající z usnesení vlády č. 183 ze dne
9.3.2020, která spočívá v doplnění tří podkapitol do textu již schválení koncepce, která byla podrobena
procesu posouzení vlivů na životní prostředí v roce 2017. V oznámení tak jsou uvedeny základní údaje o
provedené změně koncepce a o jednotlivých složkách a relevantních tématech životního prostředí
v dotčeném území a možných vlivech provedení změny koncepce na tyto složky a veřejné zdraví.
Příslušným úřadem pro provedení zjišťovacího řízení, vydání závěru zjišťovacího řízení, a posléze i pro
případné posouzení a vydání stanoviska k této koncepci po jejím posouzení vlivů na ŽP je ve smyslu
ustanovení § 21 výše citovaného zákona o posuzování vlivů na ŽP v tomto konkrétním případě Ministerstvo
životního prostředí České republiky.
Předkládaná změna koncepce je zpracována jako invariantní. Oznámení bylo zpracováno metodou ex-post
na základě schváleného usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020.
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ČÁST A Údaje o předkladateli
A.I

Název organizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

A.II

IČ

47609109

A.III

Sídlo

Na Františku 32
110 15 Praha 1

A.IV

Oprávněný zástupce předkladatele

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Na Františku 32
110 15 Praha 1
telefon: 224 852 385
e-mail:kavina@mpo.cz

A.V

Kontaktní osoby

RNDr. Richard Nouza, CSc.
odbor surovinové politiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Na Františku 32
110 15 Praha 1
e-mail: nouza@mpo.cz,
telefon: 224 853 084
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ČÁST B Údaje o koncepci
B.I

Název

„Doplnění Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů dle
Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020“
Pozn. autora: V tomto případě se jedná o dílčí změnu schválené koncepce Surovinová politika České
republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, která byla podrobena procesu posouzení vlivů na
životní prostředí v roce 2017, kód koncepce v informačním systému SEA MZP244K. Koncepce byla
schválena vládou ČR dne 14. června 2017, usnesením č. 441.

B.II

Obsahové zaměření (osnova) koncepce

Doplnění dokumentu s názvem „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich
zdrojů“ (dále jen „SURPOL“) je zpracováno mimo jiné v návaznosti na evropskou integrovanou surovinovou
strategii, tedy na dokument Evropské unie Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst
a zaměstnanost v Evropě (v originálu The Raw Materials Initiative - meeting our critical needs for growth and
jobs in Europe {SEC(2008)2741} /*COM/2008/0699 final*/“).
V kapitole 3.2.9. státní surovinové politiky se doplňují subkapitoly 3.2.9.1. až 3.2.9.3, které znějí:
3.2.9.1 KRITICKÉ A SUPER KRITICKÉ NEROSTNÉ SUROVINY
Ke splnění závazku z Programového prohlášení vlády České republiky, s ohledem na rostoucí význam
nových moderních průmyslových odvětví, na roli nových high tech nerostných surovin a omezené
disponibilní zdroje v těchto odvětvích, je v rámci nové státní surovinové politiky věnována skupině kritických
a super kritických nerostných surovin mimořádná pozornost.
Pro potřeby Státní surovinové politiky jsou z vyhrazených nerostů stanoveny tyto dvě specifické kategorie
nerostů strategického významu:
kritické vyhrazené nerosty: antimon, beryllium, fluorit, germanium, chróm, indium, kobalt, kovy platinové
skupiny, magnesit, niob, prvky lehkých vzácných zemin, prvky těžkých vzácných zemin, přírodní grafit,
wolfram, tantal, zirkonium a titan;
superkritické vyhrazené nerosty: zlato, uran, lithium, rubidium a cesium.
Změna, anebo doplnění kategorie kritických a superkritických vyhrazených nerostů je možná výhradně v
rámci řádné aktualizace Státní surovinové politiky.
Na zkoumání ložisek těchto nerostů a jejich potenciálních ložiskových výskytů a zdrojů na českém území má
stát speciální zájem. Stát připraví do konce roku 2021 s využitím kapacit České geologické služby a
relevantních státních podniků či institucí Program geologického průzkumu zaměřeného na nerostné suroviny
využívané v nových moderních high tech odvětvích.
Stát rovněž deklaruje, že chce více zasahovat do procesu geologického průzkumu a následného nakládání s
těmito nerosty. Pro vyhledávání, průzkum a těžbu kritických a superkritických vyhrazených nerostů budou v
právních předpisech stanoveny zvláštní podmínky, pro které zároveň platí, že pro kategorii ostatních
vyhrazených nerostů se nepoužijí.
Podmínky pro vyhledávání, průzkum a těžbu kritických a superkritických vyhrazených nerostů budou
založeny na následujících principech:
informace o podaných žádostech o stanovení průzkumného území na vyhledávání a průzkum kritických,
anebo superkritických vyhrazených nerostů budou Ministerstvem životního prostředí zveřejněny v
Obchodním věstníku, přičemž správní řízení bude zahájeno až uplynutím lhůty stanovené pro tyto případy v
zákoně. Postup uvedený v předchozí větě se použije i pro žádosti, kde v místě navrhovaného průzkumného
území, lze nahromadění kritických nebo superkritických vyhrazených nerostů důvodně očekávat;
v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů budou stanoveny:
a) zvláštní podmínky pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území pro kritické vyhrazené nerosty;
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b) zvláštní podmínky pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území pro superkritické vyhrazené
nerosty (např. negativní stanovisko vlády České republiky k vyhledávání nebo průzkumu konkrétního
superkritického vyhrazeného nerostu);
v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů budou stanoveny zvláštní podmínky přednostního práva na získání předchozího souhlasu k podání
návrhu na stanovení dobývacího prostoru pro superkritické vyhrazené nerosty, a to tak, že přednost pro
získání předchozího souhlasu má organizace, která provedení geologického průzkumu výhradního ložiska
finančně zajišťovala, jestliže taková osoba toto právo neuplatní, pak zadavatel průzkumu.
3.2.9.2 CÍLE PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O STANOVENÍ PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn o zvláštní
náležitosti u žádosti o stanovení průzkumného území pro kritické a superkritické vyhrazené nerosty.
Náležitosti žádosti budou stanoveny tak, aby bylo možné ve správním řízení posoudit:
soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy platné státní surovinové politiky,
přínosnost plánovaného geologického průzkumu pro stát z hlediska získání nových, dosud neznámých
informací o geologické stavbě území, efektivita navrhovaného průzkumu,
přínosnost plánovaného geologického průzkumu pro budoucí surovinovou bezpečnost a surovinovou
soběstačnost České republiky, nebo
přínosnost plánovaného geologického průzkumu pro budoucí energetickou bezpečnost a energetickou
soběstačnost České republiky.
3.2.9.3 CÍLE PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE STANOVENÍM DOBÝVACÍHO
PROSTORU
Do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů budou doplněny náležitosti žádosti o udělení předchozího souhlasu pro podání návrhu na
stanovení dobývacího prostoru pro kritické a superkritické vyhrazené nerosty. Náležitosti žádosti budou
stanoveny tak, aby bylo možné ve správním řízení posoudit:
soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy platné státní surovinové politiky,
soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy Hospodářské strategie České republiky,
aktuální situaci na trhu s danou komoditou a jeho předpokládaný výhled nebo
navrhovaný způsob zpracování kritického nebo superkritického vyhrazeného nerostu nebo popis
navazujících výrobních procesů a jejich vazba na umístění ložiska.
Účinnost:
Doplnění státní surovinové politiky bude aplikováno ve správních řízeních od okamžiku účinnosti tímto
Doplněním Státní surovinové politiky předvídaných novelizací právních předpisů.
Ustanovení Doplnění státní surovinové politiky se uplatní výhradně na nová ke dni účinnosti Doplnění Státní
surovinové politiky nestanovená průzkumná území. Správní řízení zahájená před dnem účinnosti tímto
Doplněním Státní surovinové politiky předvídaných novelizací právních předpisů se dokončí dle dosavadního
znění Státní surovinové politiky.

B.III

Charakter koncepce

V tomto případě se jedná o dílčí změnu – doplnění textu - schválené koncepce Surovinová politika České
republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, která byla podrobena procesu posouzení vlivů na
životní prostředí v roce 2017, kód koncepce v informačním systému SEA MZP244K. Koncepce byla
schválena vládou ČR dne 14. června 2017, usnesením č. 441.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, se dle názoru zpracovatel Posouzení vlivů na životní
prostředí pro Surovinovou politiku ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů nejedná o změnu koncepce
ve smyslu ustanovení §10a odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu změny věcného nebo koncepčního zaměření strategického
dokumentu, která by jakkoliv stanovovala rámec pro povolování záměrů a jiných činností vzhledem k jejich
umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám nebo nárokům na přírodní zdroje. Provedené změny
formálně mění hierarchii zúčastněných subjektů ve vztahu k vybraným nerostným surovinám a možnostem
sp. zn. Jacobs Clean Energy s.r.o. / C2733-20-0/Z01
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jejich využití na území ČR ve prospěch účasti státu a jím zřízených organizací. Charakter Doplnění SURPOL
nemá vliv na stanovování chráněných ložiskových území ani povolování těžby nerostných surovin. Zvěcného
hlediska se nejedná o úpravu, která by dávala rámec pro budoucí povolení záměrů dle přílohy 1 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, ve smyslu tohoto zákona, podrobněji
viz kapitola B.VII Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění,
povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod.

B.IV

Zdůvodnění potřeby pořízení

Vláda České republiky schválila dne 14. června 2017 svým usnesením č. 441 dokument s názvem
Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (dále jen „SURPOL“). Nová
státní surovinová politika obsahovala i požadavek na prověření dostatečnosti státní ingerence v oblasti
osvojování ložisek nerostných surovin.
Vláda Mgr. Bohuslava Sobotky přijala na svém posledním zasedání dne 11. října 2017 usnesení č. 713 ke
Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin
EU a některých dalších surovin". V tomto usnesení byl stanoven úkol zajistit aktualizaci Surovinové politiky
České republiky v oblasti nerostných surovin ve věci doplnění pro stát výhodných podmínek využití
nerostných surovin.
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 provedla Česká geologická služba
posouzení významu strategických komodit pro hospodářství České republiky. Výsledná analýza ČGS byla
promítnuta do materiálů s názvem „Vyhodnocení zdrojů a zásob superstrategických (kritických) surovin EU
v České republice“, který projednala a schválila vláda České republiky dne 11. dubna 2018 svým usnesením
č. 235, a „Posouzení významu kritických superstrategických surovin pro hospodářství ČR“, o kterém byla
vláda České republiky informována na svém jednání dne 18. července 2018.
Na základě posouzení byl seznam kritických vyhrazených nerostů České republiky zredukován na tyto
komodity: antimon, beryllium, fluorit, germanium, chróm, indium, kobalt, kovy platinové skupiny, magnesit,
niob, prvky lehkých vzácných zemin, prvky těžkých vzácných zemin, přírodní grafit, wolfram, tantal,
zirkonium a titan. Jako superkritické vyhrazené nerosty, které v podmínkách České republiky vyžadují
mimořádnou pozornost, byly určeny zlato, uran, lithium, rubidium a cesium. Rubidium a cesium byly do
skupiny superkritických vyhrazených nerostů zařazeny s ohledem na skutečnost, že zpravidla doprovázejí
strategické lithium.
Změny ve složení obou nově vyčleněných skupin (kritické a superkritické vyhrazené nerosty) lze z důvodu
stability podnikatelského prostředí činit pouze formou řádné aktualizace státní surovinové politiky.

B.V

Základní principy a postupy (etapy) řešení

Protože je platná Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů schválená v roce 20017
strategickým materiálem schvalovaným orgánem veřejné správy, je třeba při jejím pořízení naplnit
požadavky zákona č. 100/2000 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
To platí i pro pozdější dodatky či doplnění.
Koncem roku 2017 bylo přijato usnesení vlády č. 713 (ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů
státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin), které uložilo
mimo jiné úkol doplnit Státní surovinovou politiku o specifické podmínky využití vybraných nerostných
surovin v režii státních institucí.
Na základě tohoto zadání a meziresortního připomínkového řízení, kterým dokument prošel, je zpracováno
Doplnění dokumentu Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, které bylo dne 9. 3.
2020 vzato vládou na vědomí. Toto doplnění na jedné straně posiluje roli státu, na straně druhé respektuje
platnou evropskou i českou legislativu z oblasti hospodářské soutěže a rovného přístupu na trh.
Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020 uložilo ministrovi průmyslu a obchodu a ministrovi životního
prostředí zajistit posouzení Doplnění dokumentu Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich
zdrojů podle usnesení § 10a - 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů. Teprve na základě tohoto posouzení může být Doplnění dokumentu Surovinová politika
České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů předloženo ke konečnému schválení vládě ČR.
Podstatné je, že pouhá úprava Surovinové politiky nestačí, je to pouze první, ale nezbytný krok. Správní
řízení k udělování licencí probíhají podle příslušných legislativních norem (geologický a horní zákon), a ty je
třeba dle principů popsaných v Doplnění SURPOL nejprve novelizovat.
Principy navrhovaného řešení:
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• Z vyhrazených nerostů, které jsou stanoveny v horním zákoně, jsou nově vyčleněny 2 skupiny nerostů:
• kritické vyhrazené nerosty (antimon, beryllium, fluorit, germanium, chrom, indium, kobalt,
kovy platinové skupiny, magnesit, niob, prvky lehkých vzácných zemin, prvky těžkých vzácných
zemin, přírodní grafit, wolfram, tantal, zirkonium a titan);
• superkritické vyhrazené nerosty (zlato, uran, lithium, rubidium, cesium).
• pro obě tyto skupiny nerostů budou (v souladu s Doplněním státní surovinové politiky) v příslušné
legislativě stanoveny zvláštní podmínky, které posílí roli státu v procesu jejich osvojování, přirozeně přísnější
podmínky budou stanoveny pro skupinu superkritických nerostů;
• informace o podaných žádostech o stanovení průzkumného území na vyhledávání kteréhokoliv nerostů z
obou skupin budou zveřejněny v Obchodním věstníku a jakýkoliv státní subjekt bude moci podat
konkurenční žádost. Žádosti budou posuzovány dle přísných kritérií, které budou doplněny do legislativy. U
skupiny superkritických komodit (zlato, uran, lithium, rubidium, cesium) bude nad rámec výše uvedeného
navíc nutný souhlas vlády s vyhledáváním či průzkumem;
• příslušná legislativa bude doplněna o zvláštní podmínky pro zamítnutí žádosti (např. soulad se státní
surovinovou politikou, soulad se zájmy státu specifikovanými v Hospodářské strategii, přínos pro
surovinovou bezpečnost státu, kladné stanovisko vlády aj.);
• mimo to bude stát v budoucnu v rámci programu geologického průzkumu „Bez nerostu nevyrostu“ sám
financovat specifické geologické průzkumy zaměřené na kritické a zejména superkritické nerosty a jakožto
entita, která bude tyto průzkumy financovat, se stane držitelem oprávnění k dalšímu nakládání s právy
k ložisku;
• v horním zákoně budou pro skupinu superkritických nerostů stanoveny zvláštní podmínky přednostního
práva na získání předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru, a to tak, že
přednost pro získání předchozího souhlasu má ten, kdo geologický průzkum financoval (tj. stát), teprve poté,
když jej neuplatní, tak zadavatel průzkumu.

B.VI

Hlavní cíle

Cílem nově navrhovaného Doplnění SURPOL je naplnit Programové prohlášení vlády České republiky, tedy
v oblasti státní surovinové politiky především zajistit, aby byly důsledně hájeny vlastnické, ekonomické a
environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin, především strategických surovin.
Na zkoumání nerostů z nově stanovené skupiny kritických a superkritických surovin a jejich potenciálních
ložiskových výskytů na českém území má stát speciální zájem. Stát připraví ve spolupráci Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí do konce roku 2021, s využitím kapacit České
geologické služby a relevantních státních podniků či institucí, program geologického průzkumu s názvem
„Bez nerostů nevyrostu“ zaměřený na nerostné suroviny využívané v nových moderních high tech odvětvích.
Program bude obsahovat výčet prioritních komodit a výčet prioritních lokality, na které bude připravovaný
geologický průzkum zaměřen. Potřebné finanční prostředky na úvodní rešeršní práce nezbytné pro kvalitní
přípravu programu „Bez nerostů nevyrostu“ pokryje České geologické službě Ministerstvo průmyslu
a obchodu ze své rozpočtové kapitoly, konkrétně z prostředků určených na realizaci státní surovinové
politiky a společnosti s většinovou účastí státu je pokryjí ze svých prostředků. Program a jeho priority, včetně
návrhu finančního zajištění, bude předložen ke schválení vládě.
Stát rovněž deklaruje, že chce více participovat na procesu geologického průzkumu a následného nakládání
s uvedenými nerosty. Standardní povolovací procesy dle geologického a horního zákona budou doplněny o
tyto povinnosti:
1) informace o podaných žádostech o stanovení průzkumného území na vyhledávání a průzkum
kritických, anebo superkritických vyhrazených nerostů budou Ministerstvem životního prostředí
zveřejněny v Obchodním věstníku, přičemž správní řízení bude zahájeno až uplynutím lhůty stanovené
pro tyto případy v zákoně. Postup uvedený v předchozí větě se použije i pro žádosti, kde v místě
navrhovaného průzkumného území, lze nahromadění kritických nebo superkritických vyhrazených
nerostů důvodně očekávat;
2) v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů budou stanoveny:
Příloha 1
a) zvláštní podmínky pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území pro
kritické vyhrazené nerosty;
Příloha 2
b) zvláštní podmínky pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území pro
superkritické vyhrazené nerosty (např. negativní stanovisko vlády České republiky k vyhledávání
nebo průzkumu konkrétního superkritického vyhrazeného nerostu);
sp. zn. Jacobs Clean Energy s.r.o. / C2733-20-0/Z01
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Příloha 3 Jako podklad do správního řízení o stanovení průzkumného území bude vydáváno
závazné stanovisko MPO o souladu či nesouladu žádosti se státní surovinovou politikou.
3) v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů budou stanoveny zvláštní podmínky přednostního práva na získání předchozího souhlasu
k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru pro superkritické vyhrazené nerosty, a to tak, že
přednost pro získání předchozího souhlasu má organizace, která provedení geologického průzkumu
výhradního ložiska finančně zajišťovala, jestliže taková osoba toto právo neuplatní, pak zadavatel
průzkumu.
4) zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn o zvláštní
náležitosti u žádosti o stanovení průzkumného území pro kritické a superkritické vyhrazené nerosty.
Náležitosti žádosti budou stanoveny tak, aby bylo možné ve správním řízení posoudit:
a) soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy platné státní surovinové politiky,
b) přínosnost plánovaného geologického průzkumu pro stát z hlediska získání nových, dosud
neznámých informací o geologické stavbě území, efektivita navrhovaného průzkumu,
c) přínosnost plánovaného geologického průzkumu pro budoucí surovinovou bezpečnost
a surovinovou soběstačnost ČR, nebo
d) přínosnost plánovaného geologického průzkumu pro budoucí energetickou bezpečnost
a energetickou soběstačnost ČR.
5) do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů budou doplněny náležitosti žádosti o udělení předchozího souhlasu pro podání návrhu na
stanovení dobývacího prostoru pro kritické a superkritické vyhrazené nerosty. Náležitosti žádosti budou
stanoveny tak, aby bylo možné ve správním řízení posoudit:
a)
b)
c)
d)

soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy platné státní surovinové politiky,
soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy Hospodářské strategie České republiky,
aktuální situace a předpokládaný výhled trhu s danou komoditou, nebo
navrhovaný způsob zpracování kritického či superkritického vyhrazeného nerostu nebo popis
navazujících výrobních procesů a jejich vazba na umístění ložiska.

Výše uvedené principy budou po schválení předkládaného Doplnění státní surovinové politiky
implementovány do příslušných zákonů, tj. do zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů (doplnění náležitostí žádosti pro posouzení žádosti o stanovení průzkumného území,
doplnění náležitostí žádosti pro posouzení žádosti o předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru)
a do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (uzákonění možnosti využít část výnosů z úhrad z vydobytých nerostů na financování státního
geologického průzkumu kritických a superkritických surovin).
Finanční zajištění státního geologického průzkumu kritických a superkritických surovin
Pokud se stát rozhodne geologický průzkum financovat prostřednictvím oprávněné státní organizace a tato
organizace získá průzkumné území, mohou nastat dvě možnosti:
 pověřená státní organizace zajistí vypracování projektu geologických prací a provedení výběrového
řízení na realizaci geologického průzkumu; geologický průzkum provede vybraná geologickoprůzkumná organizace,
 pověřená státní organizace provede geologický průzkum vlastními silami na základě přímého
pověření vlády České republiky, resp. zakladatele, v rámci výjimky in-house při zadávání veřejných
zakázek; předpokládá se, že tímto způsobem bude zadáván průzkum ložisek uranu, jejichž
případná těžba je spojena s vysokými nároky na dodržení environmentálních a bezpečnostních
standardů, a případně i jiných ložisek, pokud tento postup bude v souladu se strategickými zájmy
státu. Nezbytným předpokladem pro takový postup je samozřejmě splnění podmínek pro aplikaci
ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které se týká spolupráce
mezi veřejnými zadavateli na vertikální úrovni. U některých specifických typů průzkumu (např. uran),
u kterých je případná těžba spojena s vysokými nároky na dodržení environmentálních a
bezpečnostních standardů, v úvahu přichází využít institut pověření závazkem veřejné služby
(služby obecného hospodářského zájmu).
Stát bude financovat geologický průzkum nadějných lokalit, jejichž seznam vzejde z rešerše provedené
experty České geologické služby, ze státního rozpočtu např. s využitím části finančních prostředků, které
MPO a MŽP získávají z úhrad z vydobytých nerostů, a rovněž s využitím programů aplikovaného výzkumu
vyhlašovaných Technologickou agenturou ČR (dále „TAČR“). V případě pozitivních a nadějných výsledků,
připraví MPO ve spolupráci s MŽP za využití kapacit České geologické služby, dalších organizací, např. s.p.
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DIAMO a znalostí významných odborníků z praxe materiál pro jednotlivé lokality, ve kterém navrhne vládě
další postup, např. vypsání tendru na těžební práva nebo založení těžební akciové společnosti. Realizátor
bude opět vybrán transparentním výběrovým řízením.
Na základě samotného předloženého materiálu nevzniknou přímé požadavky na navýšení stávajících limitů
počtu míst a objemu prostředků jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Konkrétní požadavky na financování
jednotlivých projektů geologického průzkumu v rámci připravovaného programu geologického průzkumu
„Bez nerostů nevyrostu“ budou do budoucna vládě předkládány vždy s řádným propočtem a zdůvodněním, a
to ve formě samostatných materiálů. Navrhovaným řešením bude dále plněno Programové prohlášení vlády
České republiky, a to v části příslibu důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při
využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin, aby maximální efekt
z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. Předkládaný materiál nijak neovlivňuje bezpečnost
státu a nedotýká se oblasti vztahů souvisejících se zákazem diskriminace a rovnosti mužů a žen, neboť se
netýká postavení fyzických osob.

B.VII

Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti,
vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám,
požadavkům na přírodní zdroje apod.

Z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se v případě Doplnění Surovinové politiky České
republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, dle Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020,
z věcného hlediska se nejedná o úpravu, která by dávala rámec pro budoucí povolení záměrů dle přílohy 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, ve smyslu tohoto zákona.
Provedené doplnění spočívá v rekategorizaci v platné SURPOL již definovaných nerostů strategického
významu. Tyto nerosty byly pouze nově kategorizovány na tzv. kritické vyhrazené nerosty a superkritické
vyhrazené nerosty, u nichž bylo deklarováno, že na zkoumání jejich ložisek a potenciálních ložiskových
výskytů a zdrojů těchto surovin na českém území má zvláštní zájem stát. Dále je deklarován zájem státu
připravit ve vlastní režii (s využitím kapacit státních podniků či institucí) Program geologického průzkumu
zaměřeného na nerostné suroviny využívané v nových moderních high tech odvětvích. Stát rovněž deklaruje
zájem upravit platnou legislativu tak, aby pro vyhledávání kritických a superkritických vyhrazených nerostů
byly stanoveny zvláštní podmínky pro jejich vyhledávání, průzkum a těžbu. V zásadě se jedná o
zakomponování přednostního práva pro stát co do podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru a
průzkumného území pro superkritické a kritické vyhrazené suroviny. Požadavky na úpravy legislativy jsou
dále rozpracovány v podobě konkrétních návrhů na úpravu správního řízení při posuzování žádostí o
stanovení průzkumného území dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a pro úpravu správního
řízení při posuzování žádostí o předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru dle zákona č.
44/1988, o ochraně a využití nerostného bohatství. Nejedná se však o úpravy, které by měly vliv na rámec
pro povolování záměrů uvedených v příloze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, ve smyslu tohoto zákona. Uvedené Doplnění SURPOL a návrhy úpravy platné legislativy
v oblasti geologických prací a horního zákona spočívají v ustanovení přednostního práva pro stát jako
vlastníka nerostného bohatství na jeho průzkumu a využití pro výše uvedené kritické a superkritické
nerostné suroviny.
Z hlediska životního prostředí v kontextu využití nerostného bohatství se tedy nejedná o žádný věcný zásah
do postupu povolování geologického průzkumu ani těžby, který by měl potenciál ovlivnit životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Jedná se o úpravu formálního povolovacího řízení z hlediska kompetencí jeho
účastníků. Uvedenou změnou nedojde k žádným změnám v kritériích povolování geologických prací nebo
hornické činnosti z hlediska jejich kapacit, umístnění nebo jejich možného vlivu na životní prostředí a
přírodní zdroje, provozních podmínek, použití technologií průzkumu nebo těžby, vyhodnocování a
monitoringu vlivů na životní prostředí, stanovování věcných podmínek provádění geologických prací, resp.
hornické činnosti nebo způsobu provádění těchto prací. Jedná se pouze o úpravu hierarchie a práv
účastníků při nakládání s nerostným bohatstvím ČR. V zásadě by tímto tedy měl být stanoven další
ochranný režim pro nakládání s kritickými a superkritickými výhradními nerostnými surovinami v ČR
v podobě zakotvení přednostního práva státu na jejich využití do legislativy.
Dle názoru zpracovatele vyhodnocení vlivů Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin
a jejich zdrojů na životní prostředí tak z věcného hlediska nemá výše zmíněné Doplnění SURPOL potenciál
ovlivnit životní prostředí ani veřejné zdraví.
Vzhledem k výše uvedenému a k pokročilé fázi rozpracovanosti, ve které se posuzovaný dokument nachází
(jedná se o verzi projednanou v meziresortním připomínkovém řízení, která byla vzata na vědomí Vládou
ČR), tak lze už na této úrovni s vysokou mírou jistoty konstatovat, že implementací Doplnění SURPOL

sp. zn. Jacobs Clean Energy s.r.o. / C2733-20-0/Z01
sk. zn. A

14 / 57

nedojde k přímé realizaci takových záměrů, které by implikovaly nutnost posouzení vlivů na životní prostředí
v souladu se ZOPV. Není tedy stanoven rámec pro budoucí povolení záměrů dle přílohy č. 1 k ZOPV.
Postup posouzení vlivů provedených změn koncepce na životní prostředí je v kompetenci příslušného úřadu.

B.VIII

Přehled uvažovaných variant

Doplnění SURPOL dle Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020 je zpracováno v jedné variantě řešení.

B.IX

Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry

Vztah předkládaného dokumentu vůči mezinárodním závazkům ČR a legislativě EU vyplývá z implementace
těchto dokumentů do právního řádu ČR a tvorby oborových národních a regionálních strategických
dokumentů, který byl v oblasti nerostných surovin naplněn především Surovinovou politikou ČR v oblasti
nerostných surovin a jejich zdrojů schválenou v roce 2017, do které má být zde diskutované Doplnění
SURPOL vloženo. Z hlediska sledovaných cílů v oblasti ochrany životního prostředí nemá posuzované
Doplnění SURPOL žádný přímý vztah k The Raw Material Initiative, ani k jiným strategickým dokumentům a
jejich cílům v oblasti životního prostředí přijatým na národní úrovni jak dokládá níže uvedená tabulka.
Předloženou změnou koncepce nedojde k žádné změně v oblasti schválených cílů ani strategických záměrů
SURPOL, zároveň nemá toto Doplnění vztah k přijatým cílům v oblasti ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví ostatních strategických dokumentů na národní úrovni. Jedná se pouze o změnu
kategorizace strategických surovin a změnu hierarchie aktérů v oblasti nakládání s nerostnými surovinami
bez vztahu k věcné rovině umisťování záměrů, schvalování CHLÚ a průzkumných území ani stanovování
dobývacích prostorů a povolování jejich těžby.
Národní úroveň
Vztah předkládané změny koncepce vůči jiným koncepcím přijatým na mezinárodní a vnitrostátní úrovni,
které se vztahují k zájmovému území a způsobu zapracování daných cílů ochrany životního prostředí v
rámci řešené koncepce, je možné hodnotit dle následující stupnice:
3

Velmi silný (přímý)
vztah

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s
konkrétně definovaným nárokem na změnu využití území, které se
přímo promítají do posuzované koncepce, jejich zahrnutí je nezbytnou
podmínkou vyplývající z přijatého strategického dokumentu.

2

Silný (přímý) vztah

Strategický dokument bez konkrétně definovaných nároků na
promítnutí do předkládaného dokumentu. Do řešené koncepce se
promítají ve formě priorit, požadavků nebo podmínek (verbální výroky).
Realizace koncepce není přímo závislá na přijatém strategickém
dokumentu.

1

Slabý nebo nepřímý
vztah

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry
s přímou vazbou na navrhovanou koncepci, je však podkladem pro
odůvodnění konkrétních návrhů.

0

Bez vztahu

Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry,
které vyžadují řešení v rámci řešené koncepce.

Vztah přijatých strategických dokumentů na vnitrostátní úrovni vůči Aktualizaci politiky druhotných surovin je
možné charakterizovat následovně:

Strategický dokument

Vztah
k předkládané
koncepci
definovaný
výše
uvedenou
stupnicí

Komentář

0

Bez vztahu k cílům a strategickým
záměrům stanoveným SURPOL,
jedná se o organizační změnu
v kategorizaci nerostných surovin a
hierarchii účastníků řízení.

Národní úroveň

▪

Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a
jejich zdrojů (2017)
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Vztah
k předkládané
koncepci
definovaný
výše
uvedenou
stupnicí

Strategický dokument

Komentář

▪

Aktualizace Státní energetické koncepce České
republiky (2015)

0

Bez vztahu.

▪

Aktualizace Politiky druhotných surovin České
republiky pro období 2019-2022

0

Bez vztahu.

▪

Dopravní politika pro období 2014-2020, s výhledem
do roku 2050

0

Bez vztahu.

▪

Program rozvoje venkova 2014-2020

0

Bez vztahu.

▪

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České
republiky 2021+

0

Bez vztahu.

▪

Strategický rámec Česká republika 2030 - ČR 2030

0

Bez vztahu.

▪

Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů
udržitelného rozvoje) v České republice (2018)

0

Bez vztahu.

▪

Implementační plán Strategického rámce Česká
republika 2030 (2018)

0

Bez vztahu.

▪

Program předcházení vzniku odpadů ČR (2014)

0

Bez vztahu.

▪

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s
výhledem do roku 2030

0

Bez vztahu.

▪

Úplné znění Politiky územního rozvoje
republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5

České

0

▪

Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) pro
období 2015 – 2024

0

▪

Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020
(připravována nová Státní politika životního prostředí
na období 2020-2030 – aktuálně zveřejněn návrh
koncepce)

0

▪

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory
zdraví a prevence nemocí (2014)

0

Bez vztahu.

▪

Aktualizace Národního programu snižování emisí
(2019)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha
- CZ01 (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední
Čechy - CZ02 (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03 (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad
- CZ04 (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší zóna
Severovýchod - CZ05 (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno CZ06A (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod CZ06Z (2016)

0

Bez vztahu.
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Strategický dokument

Vztah
k předkládané
koncepci
definovaný
výše
uvedenou
stupnicí

Komentář

▪

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední
Morava - CZ07 (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší zóna
Moravskoslezsko - CZ08Z (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A (2016)

0

Bez vztahu.

▪

Koncepce na ochranu před následky sucha pro území
České republiky (2017)

0

Bez vztahu.

▪

Politika ochrany klimatu v České republice (2017)

0

Bez vztahu.

▪

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České
republiky pro období 2016-2025

0

Bez vztahu.

▪

Státní program ochrany přírody a krajiny České
republiky pro období 2020 – 2025

0

▪

Národní lesnický program II (2013)

0

Bez vztahu.

▪

Národní plán povodí Labe (2015)

0

Bez vztahu.

▪

Národní plán povodí Dunaje (2015)

0

Bez vztahu.

▪

Národní plán povodí Odry (2015)

0

Bez vztahu.

▪

Strategie ochrany před povodněmi na území ČR
(2000)

0

▪

Koncepce řešení problematiky ochrany před
povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě
blízkých opatření (2010)

0

▪

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.
(2015)

0

▪

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)

0

Bez vztahu.

▪

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České
republiky pro období 2012 až 2020

0

Bez vztahu.

▪

Dopravní sektorové strategie – Aktualizace 2017,
Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s
dlouhodobým výhledem (časový horizont 2017 až
2023)

0

▪

Akční plán pro biomasu na období 2012-2020 (2012)

0

Bez vztahu.

▪

Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními
odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR (2019)

0

Bez vztahu.

▪

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie
(2016)

0

Bez vztahu.

▪

Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility
(2020)

0

Bez vztahu.

Bez vztahu.

Bez vztahu.

Bez vztahu.

Bez vztahu.

Bez vztahu.

Nelze vyloučit ani přítomnost dalších koncepcí resp. programů různých subjektů. Vlivy realizace všech
koncepcí budou vzájemně interferovat. Doplnění SURPOL neimplikuje významné riziko kumulace
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negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v kontextu ostatních strategických dokumentů nebo
jiných záměrů.
Vzhledem k charakteru Doplnění SURPOL neočekáváme ani žádné spolupůsobení implementace změny
s ostatními strategickými dokumenty ČR. Zároveň nejsou známy žádné připravované záměry, jejichž
spolupůsobení s Doplněním SURPOL by implikovalo vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

B.X

Předpokládaný termín dokončení

Listopad 2020 dokončení zjišťovacího řízení. Následovat bude schválení vládou v případě vydání
negativního závěru zjišťovacího řízení nebo zpracování dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí
v případě pozitivního závěru zjišťovacího řízení (schválení Doplnění SURPOL by potom následovalo
v závislosti na ukončení procesu SEA v průběhu roku 2021).

B.XI

Návrhové období

Návrhové období předkládaného dokumentu je stejné jako návrhové období samotné SURPOL tj. cca 15 let,
vzhledem k schválení koncepce v roce 2017 je návrhové období SURPOL cca do roku 2032 v závislosti na
vývoji v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

B.XII

Způsob schvalování

Finální dokument bude schválen vládou České republiky po ukončení procesu SEA viz bod B.X.
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ČÁST C Údaje o dotčeném území
C.I

Vymezení dotčeného území

Surovinová politika ČR pro oblast nerostných surovin a jejich zdrojů je zpracována pro celé území České
2
republiky, která se rozkládá na ploše 78 867 km . Vzhledem k tomu, že zde předkládané Doplnění SURPOL
nemá územní průmět, je možné jej analogicky vztáhnout na celé řešené území SURPOL, tj. celou ČR. K 31.
březnu 2020 v Česku žilo přibližně 10 694 364 obyvatel. Hlavním městem je Praha. Administrativně se dělí
na 14 samosprávných krajů.
Nejníže položené místo v ČR je vodní tok Labe na odtoku ze země u Hřenska, 115 m n. m. Nejvýše
položené místo je Sněžka, 1602 m n. m. Z hlediska fyzicko-geografického leží ČR na rozhraní dvou
horských soustav. Západní a střední část vyplňuje Česká vysočina, mající převážně ráz pahorkatin až
vrchovin (Šumava, Český les, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník,
Jeseníky). Do východní části státu zasahují Západní Karpaty (Beskydy). Z celkové rozlohy republiky leží 52
2
2
2
817 km (67 %) v nadmořské výšce do 500 m, 25 222 km (32 %) ve výšce 500 až 1 000 m a pouze 827 km
(1,05 %) ve výšce nad 1 000 m; střední nadmořská výška činí 430 m. n. m.

Obr. 1 Dotčené území Aktualizací NPSE – obecně zeměpisná mapa ČR, zdroj: www. zemepis.com

C.II

Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být
koncepcí ovlivněny

Územně samosprávné členění České republiky vychází ze základních jednotek – obcí. Jako vyšší územně
samosprávné celky jsou definovány kraje (úroveň NUTS 3). Předpokládá se ovlivnění území všech krajů
České republiky. Vzhledem k tomuto rozsahu jsou jako dotčené samosprávné celky uvažovány pouze kraje
ČR. Jedná se o následujících 14 celků (krajů):

▪
▪
▪
▪
▪

Hlavní město Praha (VÚSC Pražský kraj)
Středočeský kraj se sídlem v Praze
Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
Plzeňský kraj se sídlem v Plzni
Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
Liberecký kraj se sídlem v Liberci
Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové
Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích
Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci
Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě

Obr. 2 Mapa regionů NUTS II a NUTS III (krajů), zdroj: ČSÚ, dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/regionysoudrznosti-nuts-2-a-kraje-nuts-3-ceske-republiky

C.III

Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

Pro základní charakteristiku stavu životního prostředí v dotčeném území je v následujících kapitolách
uveden přehled stavu a trendů vývoje klíčových složek životního prostředí dle vybraných tematicky
zaměřených indikátorů sledovaných informační agenturou životního prostředí ČR CENIA v rámci
každoročního přehledu Zprávy o stavu Životního prostředí ČR. Indikátory životního prostředí patří mezi
nejčastěji používané nástroje pro hodnocení životního prostředí, které na základě kontinuálního sledování
dat a pravidelného vyhodnocování indikátorů charakterizují stav, specifika a vývoj životního prostředí a
mohou upozornit na nové aktuální problémy životního prostředí. V současnosti jsou dostupná data
především za rok 2018. Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2019 bude předložena vládě koncem roku
2020. Pro zpracování byly použity také další dostupné databáze a dokumenty o životním prostředí ČR.

C.III.1 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Počet obyvatel České republiky k 31. březnu 2020 byl 10 694 364 obyvatel. Populace České republiky
dlouhodobě roste. Od roku 2003 byl růst populace přerušen pouze jednou, v roce 2013. V roce 2018
obyvatel ČR přibylo přirozenou měnou (počet živě narozených dětí byl o 1,1 tisíce vyšší než počet
zemřelých) i zahraničním stěhováním (saldo 38,6 tisíce). Počet obyvatel České republiky se tak zvýšil
celkem o 39,7 tisíce a na konci roku 2018 činil podle bilance ČSÚ celkem 10 649,8 tisíce. Na celkovém
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ročním přírůstku se podílela především zahraniční migrace. Pokračuje růst plodnosti i počtu živě narozených
dětí.
Na konci roku 2018 populaci České republiky tvořily z 15,9% děti do 15 let, 19,6% obyvatel bylo ve věku 65
a více let a 64,5 % naplňovaly 15–64leté osoby. Přestože podle bilance Česká republika získává obyvatele
zejména zahraniční migrací (kde převažují osoby ve věku 15–34 let), počet obyvatel produktivního věku má
v posledním desetiletí klesající trend (v důsledku různorodé početnosti jednotlivých generací narozených v
průběhu 20. století a jejich posouvání do vyšších věků). V průběhu roku 2018 poklesl počet osob
produktivního věku o 29,1 tisíce na 6,87 milionu. Nejvyšší přírůstky v počtu obyvatel se koncentrují ve
věkové skupině 65+. V roce 2018 vzrostl počet seniorů ve věku 65 a více let o 46,4 tisíce na 2,09 milionu (k
31. 12.). Od roku 2008 roste i počet dětí do 15 let věku, v roce 2018 o 22,4 tisíce na 1,69 milionu. V rámci
dětské složky populace je od roku 2014 nejpočetnější věková skupina 5–9 letých, v úhrnném pohledu je
početně nejsilnější pětiletá věková skupina 40–44letých obyvatel (generace narozených v průběhu 70. let
20. století).
Populace ČR stárne, a to již od konce 80. let 20. století, v posledním desetiletí se nárůst absolutního i
relativního počtu seniorů zrychlil. Významně vzrostl počet obyvatel ve věku nad 85 i nad 90 let. Průměrný
věk obyvatele ČR se v roce 2018 zvýšil o jednu desetinu roku na 42,3 roku (u mužů na 40,9 let a u žen na
43,7 let) a byl tak o dva roky vyšší než v roce 2008.
Počet obyvatel ČR v posledních letech tedy mírně rostl, zejména v důsledku kladné zahraniční migrace i
přirozeného přírůstku. Problematické je ovšem existence značných rozdílů migračních trendů mezi
příměstskými a periferními oblastmi (včetně vnitřních periferií). Výrazný příliv obyvatel se projevuje zejména
okolo Prahy, na Plzeňsku nebo Brněnsku. Naopak mezi území s dlouhodobým úbytkem obyvatel patří
odlehlé oblasti charakteristické mimo jiné i špatnou dopravní dostupností (Bruntálsko, Jesenicko nebo
Broumovsko…atd.) nebo oblasti se špatným životním prostředím, často v kombinaci se slabou ekonomickou
výkonností (Mostecko nebo Ostravsko). Za nepříznivý lze rovněž označit demografický trend stárnutí
populace, který kromě jiného zvyšuje náklady na sociální systémy, a má svoje důsledky i pro oblast dopravy
a mobility (specifické nároky na dopravní obslužnost).

Obr. 3 Demografický vývoj v ČR, zdroj veřejná databáze ČSÚ, data k 1.1.2019, dostupné na www.czso.cz

Kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Podle odhadu Světové
zdravotnické organizace způsobuje znečištění životního prostředí v Evropském regionu až 19%
onemocnění; pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem v Evropě zemře předčasně asi 280
tisíc lidí. Nejvýznamnějšími důsledky jsou respirační, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, vývojové
a reprodukční poruchy, a nádorová onemocnění.
Zdravotní stav obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí je dán interakcí člověka s jednotlivými složkami
životního prostředí, které představují přímé cesty expozice člověka zdraví škodlivým faktorům. V rámci ČR je
zaveden tzv. systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Tento
systém je tvořen několika základními subsystémy – znečištění ovzduší, hluk, rizika znečištění pitné a
rekreační vody, tzv. dietární expozice (zatížení lidského organismu cizorodými látkami z potravinových
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řetězců), biologický monitoring, zdravotní stav obyvatel a zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich
důsledky.
Znečištění ovzduší
Znečištění ovzduší je jednou za základních oblastí ovlivňující veřejné zdraví. Dle Souhrnné zprávy Systému
monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí za rok 2018,
dlouhodobá expozice znečištěnému ovzduší má za následek zvýšení úmrtnosti zejména na kardiovaskulární
a respirační nemoci včetně rakoviny plic, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí a výskytu
symptomů chronického zánětu průdušek, snížení plicních funkcí u dětí i dospělých a další zdravotní dopady.
Suspendované částice
Aerosolové částice obsažené ve vdechovaném vzduchu mají široké spektrum účinků na srdečně-cévní a
respirační ústrojí a jsou považovány za nejvýznamnější environmentální faktor ovlivňující úmrtnost.
Aerosolové částice PM samostatně, stejně jako celá směs látek působících znečištění venkovního ovzduší,
jsou zařazeny od roku 2013 Mezinárodní Agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické
organizace (WHO), mezi prokázané lidské karcinogeny skupiny 1, přispívající ke vzniku rakoviny plic.
Při použití průměrného podílu frakce PM2,5 ve frakci PM10 z období let 2011 až 2018 ve výši » 75% (76% v
3
roce 2018) lze odhadnout bazální hladinu 13,3 µg/m částic frakce PM10 a navýšení celkové (přirozené)
3
úmrtnosti exponované dospělé populace o 4,65% na každých 10 mg/m průměrné roční koncentrace PM10
nad tuto hodnotu. Průměrná koncentrace suspendovaných částic frakce PM 10 pro městské prostředí v roce
3
2018 činila 24 µg/m . Bazální celková (přirozená) úmrtnost obyvatel ČR starších 30 let věku byla tedy v
důsledku dlouhodobé expozice navýšena o 4,98 %. Vzhledem k rozmezí průměrných ročních koncentrací
3
3
této škodliviny od 18 µg/m do 44,2 µg/m na stanicích v různých typech lokalit se odhad podílu předčasně
zemřelých v důsledku expozice PM10 na celkovém počtu zemřelých pohyboval od 2,19% v městských
lokalitách bez dopravní zátěže až po hodnotu 14,4% v nejvíce průmyslem a dopravou zatížených lokalitách.
V roce 2018 došlo ke zhruba 5 600 případům předčasného úmrtí v důsledku dlouhodobé expozice
suspendovaným částicím frakce PM10.
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý jakožto složka emisí spalovacích procesů je vysoce korelován s ostatními primárními i
sekundárními zplodinami, proto nelze jasně stanovit, zda pozorované zdravotní účinky jsou důsledkem
nezávislého vlivu NO2 nebo spíše působením celé směsi látek, zejména aerosolu, uhlovodíků, ozónu a
dalších látek. Nejvíce jsou oxidu dusičitému vystaveni obyvatelé velkých městských aglomerací významně
ovlivněných dopravou. Z hodnot zjištěných ročních průměrů pro rok 2018 vyplývá, že v dopravou zatížených
částech např. pražské aglomerace lze u obyvatel očekávat snížení plicních funkcí, zvýšení výskytu
respiračních onemocnění, zvýšený výskyt astmatických obtíží a alergií, a to u dětí i dospělých.
Ozón
Znečištění ovzduší ozónem, které je typickou součástí tzv. letního smogu, může v teplém období roku
dosahovat míry ovlivňující zdraví. Ozón má silně dráždivé účinky na oční spojivky a dýchací cesty a ve
vyšších koncentracích způsobuje ztížené dýchání a zánětlivou reakci sliznic v dýchacích cestách. Z hlediska
krátkodobých efektů vede expozice ozónu ke zvýšení celkové denní úmrtnosti v celé populaci o 0,3% na
3
3
každých 10 µg/m nad hladinu 70 µg/m , počítáno pro denní maximální 8hodinovou koncentraci. Dopad
dlouhodobé expozice na úmrtnost u populace pouze nad 30 let je pak odhadován na 1,4% na každých 10
3
3
µg/m průměru z maximálních denních 8hodinových koncentrací ozónu nad 70 µg/m během období dubenzáří.
Oxid uhelnatý a oxid siřičitý
Znečištění ovzduší oxidem uhelnatým a oxidem siřičitým nepředstavuje v měřených sídlech významné
zdravotní riziko, i když v případě oxidu siřičitého práh účinku pro 24-hod. koncentraci nebyl
3
epidemiologickými studiemi dosud zjištěn. Vyšší koncentrace oxidu siřičitého než 40 µg/m , což představuje
dvojnásobek cílové hodnoty doporučené WHO s vysokou mírou předběžné opatrnosti, se vyskytují pouze
ojediněle, např. v souvislosti se starými zátěžemi (sanace ostravských lagun) nebo úniky z průmyslových
3
výrob. 24-hodinová hodnota 125 µg/m nebyla v roce 2018 v ČR na žádné stanici překročena.
Kovy
O zdravotních dopadech expozice stopovým množstvím kovů ve volném ovzduší existuje velmi málo
vědeckých poznatků. Provedené epidemiologické studie ukazují na možné ovlivnění účinků PM 2,5 na
kardiovaskulární systém mimo jiné i prostřednictvím obsažených kovů, zejména přechodných, kam patří
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např. chróm, nikl, kadmium, mangan nebo rtuť. Olovo stanovované ve vzorcích aerosolu není od plošného
zavedení bezolovnatého benzinu z hlediska přímé expozice z ovzduší zdravotně významnou látkou. Z
hlediska karcinogenních účinků nepředstavují v současnosti zjištěné koncentrace kadmia, niklu, olova a
arzenu ve většině oblastí významné zdravotní riziko.
Karcinogenní látky
V souhrnné zprávě monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva pro rok 2018 byl prováděn odhad
teoretického zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorových onemocnění v důsledku dlouhodobé expozice
škodlivinám z venkovního ovzduší pro arzen, nikl, kadmium, benzen a pro benzo(a)pyren. Teoretické
zvýšení rizika nádorového onemocnění v důsledku expozice znečišťujícím látkám z venkovního ovzduší se
-7
-4
již několik let v podstatě nemění a pohybuje se pro jednotlivé karcinogenní látky v řádu 10 až 10 (riziko
vzniku nádorového onemocnění od jednoho případu na 10 miliónů po jeden případ na 10 tisíc obyvatel).
Největší příspěvek dlouhodobě představuje expozice karcinogenním polycyklickým aromatickým
uhlovodíkům. V nejvíce zatížených průmyslových městských lokalitách bylo dosaženo hodnot, které
představují zvýšení celoživotního rizika vzniku nádorového onemocnění o téměř jeden případ na tisíc
obyvatel.

C.III.2 Ovzduší
Emisní situace
Emise znečišťujících látek do ovzduší dlouhodobě klesají, meziroční výkyvy jsou způsobeny především
meteorologickými podmínkami a ekonomickou činností zahrnující zejména výkony dopravy a průmyslovou
výrobu. Největší pokles znečišťujících látek byl zaznamenán v období mezi lety 1990 a 2000, a to především
v jeho úvodu, v důsledku strukturálních změn národního hospodářství. V období let 2005–2018 trend
poklesu emisí znečišťujících látek do ovzduší pokračoval, přičemž celkově k největšímu poklesu došlo v
případě emisí SO2, a to o 53,0% na hodnotu 97,9 tis. t, dále v případě emisí NO x o 42,1% na hodnotu 160,1
tis. t a také u emisí VOC o 21,0% na celkových 199,4 tis. t. Mírnější pokles byl evidován u emisí tuhých
znečišťujících látek (TZL), které poklesly o 17,6% na celkových 59,8 tis. t, u emisí CO, které se snížily o
16,1% na 784,3 tis. t a u emisí NH3, které poklesly o 14,8% na 65,8 tis. t. V roce 2018 celkový pozitivní vývoj
pokračoval. Významný meziroční pokles byl zaznamenán zejména u emisí SO 2, a to o 10,9 %, a u emisí CO
o 4,2% a dále také u emisí TZL a VOC (o 3,9%, resp. v případě VOC o 3,8%). Emise NO x poklesly pouze o
1,9% a emise NH3 o 1,8%. Emise SO2 a NOx se setrvale snižují v důsledku zavádění technologií a výrobních
postupů v souladu s požadavky na aplikaci nejlepších dostupných technik, změnu používaných paliv a
snižování energetické náročnosti hospodářství. Významnou roli aktuálně také představuje diverzifikace
výroby elektřiny, tedy pokles výroby elektřiny v parních elektrárnách na tuhá paliva a naopak její nárůst v
elektrárnách jaderných, a také výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Velký vliv má také povinnost
naplňovat legislativní požadavky dané transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o
průmyslových emisích do české legislativy. Negativním faktorem, pokud se jedná o produkci emisí SO 2 a
NOx, je však exportní charakter výroby části elektřiny z tuhých paliv společně s potřebou udržovat
systémovou a výrobní přiměřenost elektrizační soustavy. Dlouhodobé snižování emisí NOx souvisí také s
poklesem těchto emisí z dopravy, zejména v důsledku postupné modernizace a obměny vozového parku,
která vede k poklesu emisní náročnosti dopravy.
Vývoj emisí NH3 souvisí zejména s nastavenou zemědělskou politikou ČR a s naplňováním Společné
evropské zemědělské politiky. Ke snižování emisí NH3 však dlouhodobě přispívá pokles stavů
hospodářských zvířat. Vývoj emisí VOC a CO je spojen s trendy v průmyslové produkci, přičemž emise CO z
průmyslových zdrojů pocházejí nejvíce ze železáren a oceláren v Ostravě a Třinci a jejich vývoj tak
koresponduje s objemem výroby těchto zařízení. Vývoj emisí PM 10, PM2,5, VOC a CO také odráží vývoj
meteorologických podmínek v topné sezoně daného roku a je navíc významně ovlivňován typem paliva
používaného v domácích topeništích. Pokles tuhých znečišťujících látek prezentovaných také jako PM 10 a
PM2,5 byl na počátku 90. let 20. století zapříčiněn aplikací koncových technologií v parních elektrárnách na
tuhá paliva, vývoj těchto emisí je v posledním sledovaném období ovlivňován růstem průmyslové produkce a
stavebnictví. Vzdálenosti od nepřekročitelných hodnot emisí k roku 2020, vypočtené na základě dat
emisního monitoringu, činí 6,5 % pro emise SO2, 3% pro emise NOx a 11,2% pro emise PM2,5 (zde došlo k
navýšení emisí). V případě emisí VOC a NH3 je emisní strop již plněn. Hlavní zdroje emisí se liší dle
znečišťující látky. U emisí NOx byla v roce 2017 hlavním zdrojem doprava (32,3%) a také sektor veřejné
energetiky a výroby tepla (25,7%). V případě emisí SO 2 byl většinovým producentem sektor veřejné
energetiky a výroby tepla (51,7%). Emise VOC pocházely jak z vytápění domácností (48,8%), tak i z
výrobních procesů bez spalování, kde převládá použití rozpouštědel (33,2%). Emise NH 3 byly emitovány
především sektorem zemědělství (90,5%). V případě emisí PM 2,5, tuhých znečišťujících látek a emisí CO je
hlavním zdrojem lokální vytápění domácností (74,9%, 59,7%, resp. 53,0%).
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Imisní situace
Suspendované částice
Imisní limity pro suspendované částice PM10 a PM2,5 jsou na území ČR dlouhodobě překračovány. V
současné době jsou meziroční výkyvy dány zejména meteorologickými podmínkami především v zimní části
roku a jsou spojeny zejména s inverzním charakterem počasí. Imisní limit pro 24hodinovou koncentraci PM10
-3
(50 μg.m , maximální povolený počet překročení za kalendářní rok je 35krát) byl v roce 2018 překročen na
45 stanicích z celkového počtu 144, tj. na 31,2% stanic, a meziročně tak došlo ke snížení počtu překročení,
neboť v roce 2017 byl tento imisní limit překročen na celkem 50 stanicích z celkového počtu 143, tj. na 35 %
stanic. V případě měření na automatických stanicích byl denní imisní limit pro suspendované částice PM10
překročen pouze na 40% stanic v roce 2018, oproti 46% stanic v roce 2017. Mezi nejvíce zatížené kraje, ve
kterých se nacházely stanice překračující imisní limit, patřil zejména kraj Moravskoslezský. Roční imisní limit
-3
pro PM10 (40 μg.m ) byl v roce 2018 překročen na 3 stanicích z celkového počtu 146, tedy na 2,1% stanic,
oproti roku 2017 tak došlo k navýšení, neboť v roce 2017 byl imisní limit překročen pouze na 2 stanicích z
celkových 146 stanic, tj. na 1,4% stanic.
Koncentrace PM10 vykazují zřetelný roční chod s nejvyššími koncentracemi v chladných měsících roku.
Vyšší koncentrace PM10 v ovzduší během chladného období roku souvisejí jak s vyššími hodnotami emisí
částic ze sezonních tepelných zdrojů, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami, které jsou častější v
zimních měsících. Např. lokální topeniště se na emisích PM 10 (resp. PM2,5) v ČR podílejí více než 57% (resp.
74%). Roční chod koncentrací PM10 v roce 2017 měl specifický průběh s jasnou dominancí měsíců leden a
únor, které s sebou přinesly velmi nepříznivé rozptylové podmínky a došlo k vyhlášení smogových situací a
regulací z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic. V porovnání s rokem 2016 pak došlo k
poklesu koncentrací PM10 v měsících srpen–prosinec, ke kterému dopomohly příznivější rozptylové
podmínky.
Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2018 překročen na 3,2% území (v roce
2017 na 8,3% území), nadlimitním koncentracím bylo v roce 2018 vystaveno 13,8% obyvatel ČR (v roce
2017 celkem 23,1% obyvatel). Limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 byl překročen v roce 2018 na
0,1% území, kde žilo 0,3% obyvatel. V roce 2018 bylo na území ČR z důvodu vysokých koncentrací
suspendovaných částic PM10 vyhlášeno celkem 10 smogových situací s celkovou délkou trvání 775 hodin, a
také 4 regulace s celkovou délkou trvání 259 hodin. Meziročně tak došlo k poklesu těchto smogových
situací, a to vzhledem k tomu, že v roce 2017 bylo na celém území ČR z důvodu vysokých koncentrací
suspendovaných částic PM10 vyhlášeno celkem 39 smogových situací o celkovém trvání 3 757 hodin a
regulací bylo vyhlášeno celkem 17. Smogové situace byly v roce 2018 nejčastěji vyhlášeny na území
aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka (celkem 4). K vyhlášení smogových situací
dochází při zhoršených rozptylových podmínkách z důvodu malého proudění vzduchu a inverzního zvrstvení
-3
přízemní atmosféry. Roční imisní limit pro PM2,5 (25 μg.m ) byl v roce 2018 překročen na 13 stanicích z
celkových 80, tedy na 16,2% stanic, meziročně tak došlo k navýšení počtu překročení, a to vzhledem k
tomu, že v roce 2017 byl roční imisní limit překročen na celkem 10 stanicích z celkového počtu 79, tj. na
12,7% stanic.
Benzo(a)pyren
Dalším závažným problémem kvality ovzduší v ČR je překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren.
Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem patří k hlavním problémům zajištění kvality ovzduší v ČR. Nejvyšších
koncentrací je dosahováno v průmyslových lokalitách, nadlimitní koncentrace se však dlouhodobě vyskytují i
na stanicích městských, přičemž zcela převažujícím zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je vytápění domácností.
Řada měst a obcí byla v roce 2018 vyhodnocena, stejně jako v roce 2017, jako území s překročeným
imisním limitem pro benzo(a)pyren. Jednalo se zhruba o 12,6% území, kde žilo 35,5% obyvatelstva.
Meziročně tak došlo ke zlepšení situace, neboť v roce 2017 se jednalo o 26,0 % území s 61,8%
-3
obyvatelstva. Imisní limit (1 ng.m ) pro roční průměrnou koncentraci B(a)P byl v roce 2018 překročen na 22
z 39 stanic, tj. na 56,4% stanic, a meziročně tak došlo k poklesu počtu překročení, neboť v roce 2017 byly
roční průměrné koncentrace překročeny na 25 stanicích z celkového počtu 38, tj. na 65,8% stanic. Celkové
navýšení individuálního celoživotního rizika vzniku nádorového onemocnění v městských lokalitách ČR nad
5 tis. obyvatel pro B(a)P dlouhodobě stagnuje, v roce 2018 se pohybovalo v rozsahu 4,1 až 7,6 případů
onemocnění na 100 tis. obyvatel dle typu městských lokalit. V lokalitách s dopravní zátěží by vliv emisí B(a)P
mohl vést k navýšení zdravotních rizik cca o 1 případ na 100 tis. obyvatel oproti vlivu hodnot naměřených v
městských lokalitách bez významné dopravní a průmyslové zátěže. V lokalitách ovlivněných velkými
průmyslovými zdroji byla hodnota individuálního rizika vyšší než v ostatních městských lokalitách a teoreticky
mohla představovat zvýšení až o dalších cca 5 případů na 100 tis. obyvatel.
Koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy v zimním období a minimy v letním
období. V zimním období zvýšené koncentrace v atmosféře souvisí se zvýšenými emisemi polycyklických
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aromatických uhlovodíků (PAH) ze sezonních antropogenních zdrojů – z lokálních topenišť (tj.
nejvýznamnějšího zdroje emisí benzo(a)pyrenu). Významným zdrojem emisí PAH je i doprava, u které v
zimním období dochází navíc k navýšení emisí PAH v důsledku studených startů. Dále jsou zvýšené
koncentrace způsobeny zhoršenými rozptylovými podmínkami v zimním období, jednodušší konverzí plynčástice při nízkých teplotách a nižším fotochemickým rozkladem PAH. V letním období naopak dochází k
poklesu koncentrací díky zlepšení rozptylových podmínek, zvýšení chemického a fotochemického rozkladu
PAH za vyšší intenzity slunečního záření a vysokých teplot a samozřejmě také díky poklesu emisí z
antropogenních zdrojů.

Obr. 4 Podíl území ČR a obyvatel ČR vystavených nadlimitní průměrné 24hodinové koncentraci
suspendovaných částic PM10 a nadlimitní roční koncentraci B(a)P, v období 2001-2018, data ČHMÚ (zdroj:
Zpráva o životním prostředí ČR, 2018)

Oxidy dusíku
Emise oxidů dusíku (NOx) se tvoří při spalování paliv v závislosti na teplotě spalování, obsahu dusíku v
palivu a přebytku spalovacího vzduchu. Emise NO x vznikají i při některých chemicko-technologických
procesech (výroba kyseliny dusičné, amoniaku, hnojiv apod.). Zatímco při spalování paliv se podíl NO2 v
emisích NOx pohybuje obvykle v intervalu do 5 %, u některých chemicko-technologických procesů může
podíl NO2 představovat až 100% emisí NO x. Emise NOx s vyšším podílem NO2 (10–55%) produkují
dieselové motory.
Podíl jednotlivých typů zdrojů na celkových emisích se liší podle konkrétní skladby zdrojů v dané oblasti.
Produkce emisí NOx je soustředěna především podél dálnic, komunikací s intenzivní dopravou, ve velkých
městech a v krajích (Ústecký, Středočeský, Moravskoslezský), ve kterých jsou umístěny významnější
energetické výrobní celky.
Větší znečištění měst oxidy dusíku v porovnání s mimoměstskými lokalitami je způsobeno převážně
dopravou. Nejvyšších hodnot koncentrací NO 2 je dosahováno v Praze, Brně a Ostravě. Na většině území
-3
ČR (99,9%) však byla v roce 2017 průměrná roční koncentrace nižší než 26 μg.m , tj. hodnota dolní meze
pro posuzování. Vyšší koncentrace NO2 mohou být i v blízkosti místních komunikací v obcích s intenzivní
dopravou, vyšší zástavbou a s hustou místní dopravní sítí.
V roce 2018 byl překročen roční imisní limit pro NO 2 na celkem 3 dopravně zatížených lokalitách (v Praze a
Brně) z celkového počtu 95 stanic, tj. na 3,2% stanic. Meziročně tak došlo k poklesu, neboť v roce 2017 byl
imisní limit překročen na 4 dopravně zatížených stanicích. Roční imisní limit pro nikl, kadmium, arsen a olovo
nebyl v roce 2018 překročen na žádné stanici. Byl však překročen roční imisní limit pro benzen, a to na
stanici Ostrava-Přívoz. Nebyl překročen imisní limit pro hodinové koncentrace SO2 a NO2, pro 24hodinové
koncentrace SO2 a pro 8hodinové klouzavé průměrné koncentrace CO.
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Oblasti ČR s překročenými imisními limity
pro ochranu lidského zdravi (rok 2018)

bez zahrnutí přízemního ozónu

se zahrnutím přízemního ozónu

Obr. 5 Oblasti ČR s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví, data vztažena k roku 2018 (zdroj:
Zpráva o životním prostředí ČR, 2018)

Přízemní ozón
Další látkou významně ovlivňující lidské zdraví i stav ekosystémů je přízemní ozón. Jeho koncentrace jsou
ovlivňovaný především charakterem meteorologických podmínek (intenzitou slunečního svitu, teplotou a
výskytem srážek), přičemž nejvyšší koncentrace jsou obvykle měřeny v období od dubna do září.
Koncentrace přízemního ozonu jsou ovlivňovány charakterem meteorologických podmínek (intenzitou
slunečního svitu, teplotou a výskytem srážek), přičemž obvykle nejvyšší koncentrace jsou měřeny v období
od dubna do září. V roce 2018 byl imisní limit pro ochranu lidského zdraví vyjádřený denními 8hodinovými
klouzavými průměrnými koncentracemi (120 μg.m-3 ) překročen na 33 stanicích z celkového počtu 65, tj. na
50,8% stanic. V roce 2017 byl tento imisní limit překročen na 21 stanicích z celkového počtu 71, tj. na 29,6%
stanic. Imisní limit pro přízemní ozon pro ochranu lidského zdraví byl v roce 2018 překročen na 80,0 %
území, nadlimitním koncentracím bylo vystaveno 52,1% obyvatel. Tato situace představuje výrazný
meziroční nárůst, neboť v roce 2017 byl imisní limit překročen na 31,2% území ČR, s 8,6% populace. V roce
2018 bylo vyhlášeno 12 smogových situací pro přízemní ozon s délkou 378 hodin, v roce 2017 byly
vyhlášeny pouze 2 smogové situace pro přízemní ozon s délkou trvání 54 hodin. Nejvyšší počet smogových
situací byl vyhlášen v Ústeckém kraji a také v Zóně Střední Čechy (shodně po 3).
Kvalita ovzduší z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace
Imisní limity pro roční průměrnou koncentraci NO x a SO2 a imisní limit pro zimní průměr SO2 pro ochranu
vegetace a ekosystémů nebyly v roce 2018 překročeny na žádné venkovské lokalitě, kde probíhá měření.
-3
Imisní limit pro ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace (18 000 μg.m .h) byl v roce 2018 (průměr za roky
2014–2018) překročen na 23 stanicích z celkového počtu 38 venkovských a předměstských stanic (tj. na
-3
60,5 % stanic). Nejvyšší hodnoty byly naměřeny na stanici Kuchařovice (22 900,2 μg.m .h). Oproti roku
2017 (průměr za roky 2013–2017) došlo k nárůstu počtu lokalit s překročením, neboť v roce 2017 byl imisní
limit pro ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace překročen pouze na 20,0% stanic (tj. na 7 stanicích z
celkových 35 sledovaných). Současně došlo k navýšení plochy území s výskytem nadlimitních hodnot
AOT40.
Meziroční změny hodnoty expozičního indexu AOT40 jsou ovlivněny nejen úhrnem emisí prekurzorů ozonu,
ale především meteorologickými podmínkami v období od května do července (teplota, srážky, sluneční
záření), za které se indikátor počítá. I z tohoto důvodu bylo nejvyšších koncentrací ozonu a nejčetnějšího
překročení imisního limitu dosaženo v letech 2003, 2006, 2007 a 2018, která byla charakteristická příznivými
podmínkami pro vznik přízemního ozonu.

C.III.3 Klima a klimatické změny
Změna klimatu je závažným environmentálním, ekonomickým a společenským problémem, který vyžaduje
zvýšenou pozornost. Změna klimatu vždy patřila mezi hlavní faktory vývoje lidské společnosti. V posledních
letech dochází ke zrychlování a zesilování těchto změn, které většina odborníků přičítá činnostem člověka, a
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při kterých se do atmosféry uvolňují skleníkové plyny. Hlavní hnací silou těchto globálních změn je nárůst
emisí skleníkových plynů především z energetiky, průmyslu a dopravy.
Teplotní a srážkové poměry
Níže uvádíme dlouhodobý trend ve vývoji průměrné roční teploty v ČR. Z grafu je patrné, že od roku 1961
dochází k pozvolnému nárůstu průměrné roční teploty a to do roku 2017.
Rok 2018 byl na území ČR teplotně mimořádně nadnormální, průměrná roční teplota vzduchu 9,6°C byla o
1,7°C vyšší než normál 1981–2010. Tento rok se tak stal nejteplejším rokem na území ČR zaznamenaným v
období od roku 1961. Většina měsíců roku 2018 měla kladnou odchylku průměrné měsíční teploty od
normálu. Mimořádně teplé byly měsíce duben (odchylka +4,8°C) a květen (+3,2°C), měsíce leden (+3,8°C),
červen (+1,7 °C) a srpen (+3,3°C) jsou hodnoceny jako teplotně silně nadnormální. Záporná odchylka
průměrné měsíční teploty od normálu byla zaznamenána jen v únoru (−2,6°C) a březnu (−2,1°C), oba tyto
měsíce jsou z pohledu extremity teplot klasifikovány jako teplotně podnormální.

Obr. 6 Dlouhodobý vývoj průměrné roční teploty vzduchu a ročního srážkového úhrnu na území ČR v období
1961-2018, data ČHMÚ(zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR, 2018)

ČR v roce 2018 zasáhlo výrazné sucho. Na konci vegetačního období poklesla vláhová bilance srážek a
evapotranspirace v nejsušších oblastech ČR pod −350 mm, dle srovnání vláhové bilance s normálem a dle
indexu SPEI lze označit sucho roku 2018 jako výjimečné až extrémní. Hodnoty zásob vody v půdě na konci
srpna poklesly na většině území ČR s výjimkou horských poloh pod kritickou hodnotu 10% VVK. Mírné až
mimořádné sucho se v roce 2018 projevilo kontinuálně od dubna do prosince na většině mělkých vrtů a
pramenů.
Vzhledem k teplotním a srážkovým poměrům byl rok 2018 charakteristicky výskytem podprůměrných
průtoků.
Emise skleníkových plynů
Česká republika jako členský stát Evropské unie je plně zapojena do společného evropského úsilí ve
snižování emisí skleníkových plynů, i do distribuce závazků mezi jednotlivými členskými státy Unie. Od roku
2005 jsou velcí emitenti skleníkových plynů zařazeni do evropského systému obchodování s emisemi
skleníkových plynů (tzv. EU ETS) s lineárně se snižujícím absolutním limitem pro vypouštěné emise (ve
2020 pokles o 21% oproti referenčnímu roku 2005). ČR má též stanoven emisní závazek pro sektory mimo
systém EU ETS (maximální nárůst emisí o 9 % k referenčnímu roku 2005). Pro rok 2030 je Česká republika
vázána cílem EU pro snižování emisí skleníkových plynů z Rámce 2030 ve výši nejméně 40% v porovnání s
rokem 1990. Tento cíl se skládá z dosažení 43% emisní úspory v systému EU ETS a 30% úspory mimo
systému EU ETS.
Celkové agregované emise skleníkových plynů v ČR v roce 2017 činily 129,4 Mt CO 2 ekv. (bez LULUCF,
včetně nepřímého CO2), což odpovídá snížení o 35,1% vůči roku 1990 a o 0,9% v meziročním srovnání
oproti roku 2016. Od roku 2005, ke kterému se vztahují cíle Politiky ochrany klimatu v ČR, poklesly
agregované emise k roku 2017 o 12,9% (o 19,2 Mt CO2 ekv.). Redukční cíl Politiky ochrany klimatu ČR k
roku 2020 (pokles o 32 Mt vůči roku 2005, tj. na úroveň 116,5 Mt CO 2 ekv.) tak zatím plněn není. Ve vývoji
emisí po roce 2005 dochází k fluktuacím dle vývoje ekonomiky, po roce 2013, tj. v období ekonomického
růstu (kumulativní růst HDP v období 2013–2017 dosáhl 15,6%), emise stagnují.
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Emisní náročnost tvorby HDP v ČR rovněž klesá, měrné emise na jednotku HDP poklesly v období 1990–
2017 na méně než polovinu (o 61,3%), od roku 2000 o 45,7% a meziročně v roce 2017 o 5,0% na 27,9 kg
-1
CO2 ekv.(1 000 Kč) , s.c.r. 2010). Vývoj emisní náročnosti je ovlivněn klesajícím trendem energetické i
materiálové náročnosti ekonomiky ČR.
Změna klimatu je v současnosti jedním z nejzávažnějších a nejvíce diskutovaných globálních ekologických
problémů. Negativní dopady změny klimatu významně ovlivňují také socio‐ekonomickou sféru, která se do
značné míry podílí na příčině změny klimatu ‐ zesilování skleníkového efektu atmosféry nadměrným
zvyšováním antropogenních emisí skleníkových plynů.
Vývoj agregovaných emisí skleníkových plynů v ČR v sektorovém členění pro roky 1990 - 2017 je uveden na
obr. 7.

Obr. 7 Vývoj agregovaných emisí skleníkových plynů v ČR v sektorovém členění [Mt CO2 ekv.], data z let 19902018 (zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR, 2018)

C.III.4 Hydrologické poměry
Vodní zásoby v ČR jsou závislé převážně na množství a rozdělení dešťových a sněhových srážek, které na
území ČR spadnou. Vodní režim řek se vyznačuje převážně rozkolísanou vodností v průběhu roku. Největší
průtoky mají vodní toky na jaře při tání sněhu, které často doprovázejí deště. Také výpar a spotřeba vody
rostlinami jsou v této době malé a většina vody proto odtéká do potoků a řek. Naopak nejnižší průtok
v řekách je na konci léta.
Podle velikosti průtoku patří řeky na území ČR ke středním nebo menším evropským tokům. Nejdelší českou
řekou je Vltava, historicky je však za hlavní tok považováno Labe. K nejvýznamnějším tokům Moravy a
Slezska patří řeky Morava a Odra.
Řeky na území ČR náleží do úmoří tří moří - Baltského, Severního a Černého. Naší republikou prochází
hlavní evropské rozvodí. Necelé dvě třetiny plochy ČR náleží k povodí Labe - 63 %, více než čtvrtina - 28 %
k povodí Dunaje a 9 % k povodí Odry.
Dnes má pouze 10 % z celkové délky vodních toků přirozený, člověkem neregulovaný režim. V současnosti
je délka splavných toků ČR cca 303 km a zahrnuje toky Labe, Vltavu a 1 km dlouhý úsek Berounky.
Přirozených vodních ploch v ČR je velmi málo - jsou to ledovcová jezera v horách, rašelinná jezírka a vodní
plochy v krasových oblastech. Zato umělých nádrží (přehrad, rybníků) se v ČR nachází velké množství - cca
20 000 rybníku a desítky přehrad (údolních nádrží).
3

Kapacita zdrojů podzemní vody v České republice (dynamické zásoby) se odhaduje asi na 1,44 mld. m /rok,
jejich rozdělení na území ČR je však značně nerovnoměrné. Jen 16% území ČR má vhodné podmínky pro
sp. zn. Jacobs Clean Energy s.r.o. / C2733-20-0/Z01
sk. zn. A

28 / 57

tvorbu využitelných zásob podzemních vod, jedná se především o zásoby v hydrogeologických rajonech
3
3
(HGR) křídových sedimentů (cca 0,44 mld. m /rok) a kvartérních sedimentů (cca 0,42 mld. m /rok). 84%
území ČR má z hlediska tvorby zásob a využití podzemních vod jen lokální význam, na toto území připadá
3
0,58 mld. m /rok, což je asi jen 40% z celkové kapacity zdrojů podzemních vod.
Jakost vody v tocích
Potřebná jakost vody je závislá na účelu jejího použití. Jakost povrchové vody má přímý vliv především na
vodní a na vodu vázané organismy, ale ovlivňuje též další přilehlé ekosystémy (např. říční nivy). Nadměrné
množství nutrientů (především fosforu) vstupujících do vodního prostředí přispívá k eutrofizaci vod, která
může vést až ke snížení množství rostlinných a živočišných druhů (zhoršování ekologického stavu) a má
také negativní vliv na možnost využívání vod člověkem. Eutrofizace způsobuje problémy při využití vody pro
pitné účely a představuje přímé zdravotní riziko při využívání povrchových vod ke koupání. K hlavním
zdravotním rizikům spojeným s expozicí a požitím znečištěné vody patří nákaza infekčními onemocněními a
kožní vyrážky. Nebezpečné látky obsažené v povrchových vodách (např. Hg, Ni, Cd, DDT) se mohou
následně akumulovat v sedimentech a v tkáních vodních živočichů a vstupovat tak do potravního řetězce
celé řady dalších organismů včetně člověka. Při povodňových situacích pak dochází k nárazovému
uvolňování sedimentů a s nimi i sedimentovaných nebezpečných látek. Jakost vody v tocích ČR pro roky
2017 - 2018 je uvedena na Obr. 8.

Obr. 8 Jakost vody v tocích 2017 – 2018, data z období sledování 2017-2018, data VUV TGM in Zpráva o životním
prostředí ČR, 2018
+

Jakost povrchových vod je dlouhodobě hodnocena na základě ukazatelů CHSK Cr, BSK5, NNH4 , NNO3 a
Pcelk. Jakost vodních toků se člení do 5 tříd. Při porovnání stavu v letech 2017–2018 je zřejmé zlepšení stavu
vodních toků ve většině úseků oproti rokům 1991–1992. Nejvíce vodních toků spadá podle klasifikace do III.
třídy, tedy znečištěná voda. Postupně také přibývá více úseků toků spadajících do I. a II. třídy, stále však
některé úseky spadají do V. třídy jakosti. Přestože se jakost vodních toků od roku 1991 výrazně zlepšila, tak
přetrvávajícím problémem je stále eutrofizace vod, která je způsobena zvýšeným množstvím živin, které se
dostávají do vody splachy z půd nadměrně hnojených minerálními hnojivy, a vypouštěním odpadních vod.
Jakost vod je v ČR sledována na 1 024 reprezentativních říčních profilech, pro hodnocení bylo využito 124
profilů z 5. a 6. kategorie, tedy dvou nejdůležitějších kategorií. Za období let 2000–2018 se ve vodních tocích
+
ČR podařilo nejlépe zredukovat znečištění NNH4 (pokles průměrné koncentrace o 70,2 %) a Pcelk. (pokles o
34,4 %). Průměrná koncentrace amoniakálního dusíku, který je primárním produktem rozkladu organických
dusíkatých látek a vyskytuje se ve splaškových vodách a odpadu ze zemědělských výrob, dosáhla v roce
-1
2018 hodnoty 0,196 mg.l . Příčinou poklesu je zejména účinnější čištění odpadních vod a pokles živočišné
-1
produkce. Koncentrace celkového fosforu v roce 2018 dosáhla průměrné hodnoty 0,188 mg.l . Důvodem
pozitivního dlouhodobého vývoje je skutečnost, že část znečištění fosforem pochází z bodového znečištění,
které prochází důkladným čištěním a jehož objem se snižuje. Pokles vnosu fosforu byl podpořen i omezením
-1
používání fosfátů v pracích prostředcích. Ukazatel BSK5 poklesl od roku 2000 o 18,0% na 3,133 mg.l .
-1
Hodnota NO3 klesla v porovnání s rokem 2000 o 15,9% a v roce 2018 dosáhla výše 2,841 mg.l .
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Významným zdrojem dusíku v povrchových vodách jsou splaškové vody, jejichž čištění se postupně
zlepšuje, a minerální dusíkatá hnojiva, jejichž spotřeba naopak v posledních letech vzrostla. Ukazatel
-1
CHSKCr v průběhu období 2000–2018 klesl o 3,2%, a to na 19,512 mg.l . Dalšími hodnocennými ukazateli v
období 2000–2018 byly chlorofyl, fekální znečištění a halogenované organické znečištění, a od roku 2007
také rozpuštěné toxické kovy olovo a kadmium. Hodnoty těchto ukazatelů jsou ve sledovaném období
značně rozkolísané. Největšího poklesu dosáhlo olovo (Pb), které má mimo jiné negativní účinky na
-1
nervovou soustavu, a to mezi roky 2007–2018 o 70,2% na 0,264 μg.l . V letech 2007–2011 byl však
hodnocen poměrně nízký počet vzorků (7–27); pokles mezi lety 2012–2018, kdy bylo sledováno 66–86
vzorků, činil 20,6%. Koncentrace kadmia (Cd), které vykazuje toxické účinky, je spojováno s karcinogenitou
-1
a kumuluje se v potravním řetězci, v porovnání s rokem 2012 klesla o 25,8% na 0,033 μg.l .
Hodnota ukazatele AOX, který představuje těžko odbouratelné znečištění pocházející např. z papírenského
a chemického průmyslu, jako je např. chloroform nebo dioxiny, v porovnání s rokem 2000 klesla o 28,1 % na
-1
17,941 µg.l . Velmi suchý rok 2018 měl za následek meziroční nárůst průměrné koncentrace chlorofylu, a to
.-1
o 12,3 % na 21,353 µg.l . Koncentrace chlorofylu odráží míru primární produkce vodního prostředí (resp.
eutrofizace) a je ovlivněna teplotou a srážkami v průběhu roku. Průměrná koncentrace termotolerantních
koliformních bakterií (FC), která odráží úroveň fekálního znečištění a je ovlivněna i meteorologickými
-1
podmínkami daného roku, v roce 2018 dosáhla 45,848 KTJ.ml , meziročně tak došlo k nárůstu o 5,5%.
Vedle jakosti povrchových vod je každoročně monitorována i jakost podzemních vod, která je v ČR
hodnocena na základě vyhlášky MŽP a MZe č. 5/2011 Sb. V roce 2018 bylo ve státní monitorovací síti
jakosti podzemních vod pozorováno 691 objektů, z toho 223 mělkých vrtů, 199 pramenů a 269 hlubokých
vrtů. Jakost podzemních vod je vyhodnocována na základě 353 ukazatelů. Výrazné znečištění bylo zjištěno
u sumy pesticidů, celkově u 165 objektů (u pramenů byl překročen limit u 104 objektů, u hlubokých vrtů u 32
objektů a u pramenů v 29 objektech, přičemž v roce 2017 byl limit překročen celkem u 173 objektů).
Každoročně se v ČR sleduje také jakost povrchových vod využívaných ke koupání ve volné přírodě. V roce
2018 bylo celkem sledováno 268 lokalit ke koupání, přičemž z toho 48,5% bylo zařazeno do nejlepší, tj. I.
kategorie jakosti, a oproti roku 2017, kdy podíl lokalit činil 46,6%, tak došlo k nárůstu. Podíl lokalit
zařazených do II. kategorie jakosti v porovnání s rokem 2017 klesl z 22,3% na 14,9%. Zákaz koupání byl na
základě provedených laboratorních analýz vydán na 29 lokalitách (10,8% lokalit), zatímco v roce 2017 byl
zákaz vydán na 14 lokalitách (5,6% lokalit). Meziročně vzrostl také počet lokalit s vodou nevhodnou ke
koupání (IV. kategorie jakosti), v roce 2018 to bylo 33 lokalit (12,3%), zatímco v roce 2017 se jednalo o 23
lokalit (9,2%).
Jakost vody je také sledována u podzemních vod, které jsou kontaminovány dusičnany a pesticidy a
zejména jejich metabolity v důsledku intenzivního zemědělského hospodařeni zaměřeného na rostlinnou
výrobu. Jedná se o výskyt herbicidů, které jsou běžně používány, či byly používány v minulosti, a některé
jsou již zakázány. Jedná se o herbicidy, které zůstávají dlouhodobě v ekosystému, vzhledem k tomuto faktu
se hodnoty látek meziročně příliš nemění. Nejčastěji překračující limit pro podzemní vody byl zaznamenán u
herbicidu chloridazonudesfenylu (herbicid na ošetření cukrové a krmné řepy), hodnota byla nadlimitní u
24,7% vzorků. Nevyhovující stav většiny útvarů podzemních vod je zásadně ovlivněn pravidlem, že je-li
jeden ukazatel nevyhovující, pak nevyhovuje cely vodní útvar (viz rámcová směrnice o vodách).
Odběry vody
Odběry povrchové a podzemní vody jsou dány stavem ekonomiky, hydrometeorologickými podmínkami
daného roku i chováním domácností. Meziročně došlo k poklesu celkových odběrů vody o 2,4% na hodnotu
3
1 591,1 mil. m . Meziročně došlo k poklesu ztrát vody ve vodovodní síti, podíl ztrát na celkovém objemu vody
vyrobené a určené k realizaci klesl ze 16,4% v roce 2017 na 15,8% v roce 2018. Specifická spotřeba vody
na jednoho obyvatele zásobovaného vodou z veřejného vodovodu mírně vzrostla o 0,6% na hodnotu 166,0
-1
-1
l.obyv. .den . V domácnostech došlo k nárůstu spotřeby vody o 0,7%, v roce 2018 se v domácnostech
.-1
-1
spotřebovalo 89,2 l.obyv .den .
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3

Obr. 9 Celkové odběry vody jednotlivými sektory v ČR [mil/m ], data 2000-2018 (Zdroj dat: MZe, VÚV T.G.M.,
v.v.i., Povodí, státní podnik, ČSÚ) in Zpráva o životním prostředí ČR, 2018

Kvalita vypouštěných odpadních vod
Na jakost vody má vliv kvalita vypouštěných odpadních vod. Od roku 1993 dochází v ČR ke snižování
množství vypouštěného organického znečištění a živin z bodových zdrojů. Výraznější pokles organického
znečištění bylo možné sledovat především v 90. letech, což souviselo s výstavbou komunálních i
průmyslových ČOV. Od roku 2003 klesá množství vypouštěného znečištění již pomaleji. Pokles nutrientů
(Nanorg. a Pcelk.) sledovaných od roku 2003 je pozvolnější než u organického znečištění. V posledních letech
má pozitivní vliv především výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV. Celkové množství vypouštěných
odpadních a důlních vod v 90. letech 20. století klesalo. Na počátku 21. století došlo k nárůstu objemu
vypouštěných vod, což ovšem souviselo se změnou hranice evidovaného množství vypouštěných vod.
3
V posledních letech hodnota kolísá kolem 2 000 mil. m .
-3

Meziročně došlo ke snížení objemu vypouštěných odpadních vod o 9,5 % na hodnotu 1 540,8 mil. m , v
porovnání s rokem 2000 došlo k poklesu o 14,5 %. Meziročně došlo k poklesu objemu dusíku (N anorg.) o 5,2
% ve vypouštěných odpadních vodách.

3

Obr. 10 Množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových v ČR [mil/m ], data 2000-2018 (Zdroj dat:
MZe, VÚV T.G.M., v.v.i., Povodí, státní podnik, ČSÚ) in Zpráva o životním prostředí ČR, 2018

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou vodním zákonem definovány jako oblasti, které
pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se vodním
zákonem, v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje zmenšovat rozsah a odvodňovat lesní pozemky,
odvodňovat zemědělské pozemky, těžit rašelinu, těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné
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zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, těžit a zpracovávat radioaktivní
suroviny nebo ukládat radioaktivní odpady.
2

V Česku je zřízeno 18 chráněných oblastí přirozené akumulace vod o celkové výměře 18 000 km (Obr. 11).
Nejbohatší zdroje podzemní vody se nacházejí v propustných usazeninách České tabule, Chebské,
Českobudějovické a Třeboňské pánve a také v údolích velkých řek (např. Morava). Převážná část
podzemních vod je tzv. vadózní, tj. dostává se pod povrch vsakováním srážkových vod. Jen velmi malé
množství má původ v hlubinách zemského nitra (juvenilní voda). Z tohoto důvodu je podzemní voda silně
ohrožena znečištěním životního prostředí na povrchu, přičemž následky znečištění se mohou vzhledem k
pomalému koloběhu podzemní vody projevit s odstupem mnoha let a mohou ohrozit zásoby pitné vody i pro
příští generace.

Obr. 11 CHOPAV v ČR, zdroj VÚV TGM, v.v.i., data vztažena
http://zpravodajstvi.ecn.cz/rtk/catalogue-gis/eng/vuv/chopav/chopav.htm

k

roku

2015,

dostupné

z:

Dalším typem chráněného území pro ochranu podzemních vod jsou tzv. zranitelné oblasti, které jsou
vymezeny podle přílohy IV Rámcové směrnice 91/676/EHS, a oblasti citlivé na živiny podle směrnice
91/271/EHS.
Zranitelné oblasti
Jsou to oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů. Zranitelné oblasti jsou
vymezeny v hranicích katastrálních území vždy ve čtyřletých intervalech. Aktuálně jsou zranitelné oblasti
vymezeny na základě čtvrté revize vymezení zranitelných oblastí od 01. 07. 2020 nařízením vlády č.
277/2020 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu, ve znění pozdějších předpisů.
Tab. 1 Tabulka vymezení zranitelných oblastí, zdroj: Informační portál ministerstva zemědělství eAGRI,
dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-vody/nitratova-smernice/

v roce 2003

1.revize
vymezení
v roce 2007

2.revize
vymezení
v roce 2011

3.revize
vymezení
v roce 2015

4.revize
vymezení v roce
2019

Podíl
plochy
zranitelných
oblastí v ploše ČR (v %)

36,7

39,9

41,6

41,9

42,0

Podíl zemědělské půdy *) ve
zranitelných
oblastech
k celkové ploše zemědělské

42,5

47,7

49,0

50,2

49,4

Vymezení
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v roce 2003

1.revize
vymezení
v roce 2007

2.revize
vymezení
v roce 2011

3.revize
vymezení
v roce 2015

4.revize
vymezení v roce
2019

Podíl plochy zemědělské půdy
*) z celkové plochy zranitelných
oblastí (v %)

71,0

69,3

68,4

68,4

68,1

Podíl plochy orné půdy *)
z celkové plochy zranitelných
oblastí (v %)

57,0

58,0

54,9

53,9

53,2

Vymezení

půdy v ČR (v %)

*) rozsah zemědělské půdy a orné půdy podle vrstvy Corine Land Cover 90 pro rok 2003, Corine Land Cover 2000 pro rok 2007, Corine
Land Cover 2006 pro rok 2011, Corine Land Cover 2012 pro rok 2015 a Corine Land Cover 2018 pro rok 2019

Citlivé oblasti
Citlivá oblast je pojem, který definuje směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Jsou to
vodní útvary (řeky nebo jejich úseky, jezera a další nádrže, pobřežní a mořské vody) v nichž vlivem
vypouštění odpadních vod z aglomerací větších než 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO) dochází buď k
eutrofizaci vod, překročení limitních koncentrací dusičnanů nebo je ohroženo plnění cílů jiných směrnic
Společenství. Byly vymzeny na základě analýzy všech zdrojů vypouštění z aglomerací nad 10 000 EO, ze
které vyplynulo, že optimálním řešením by bylo nevymezovat citlivé oblasti a ve všech aglomeracích nad 10
000 EO na území ČR intenzifikovat odstraňování celkového fosforu.
Principy směrnice o čištění městských odpadních vod byly do české legislativy transponovány § 32 zákona
č. 254/2001 Sb. (vodního zákona). Rozhodnutí nevymezovat konkrétní citlivé oblasti je zakomponováno v §
10 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech. V § 10 nařízení vlády je stanoveno, že citlivými oblastmi jsou všechny vody na území ČR.

C.III.5 Ochrana přírody a krajiny, ekosystémy
Ochrana přírody a krajiny představuje kromě vlastní ochrany krajiny a zajištění ochrany a rozmanitosti všech
druhů živočichů a rostlin také ochranu a šetrné využívání zdrojů potřebných k zajištění biodiverzity
ekosystémů a k zajištění ekosystémových služeb, které ke své existenci hojně využívá člověk. Nedostatečný
a nepříznivý stav přírody, krajiny a jejích druhů má za následek snížení ekologické stability krajiny, omezení
genetických zdrojů a omezení produkčních schopností zemědělské a lesní krajiny. Dochází tak i k ovlivnění
životního prostředí i kvality lidského života. Zvláštní ochrana přírody a krajiny rozlišuje zvláštní ochranu
druhovou a územní. Obecná ochrana přírody a krajiny dále zahrnuje například i ochranu dřevin rostoucích
mimo les či ochranu krajinného rázu včetně vymezování přírodních parků a další.
C.III.5.1 Zvláštní ochrana přírody a krajiny
Na území ČR se nachází celá řada velkoplošných i maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ). Mezi
velkoplošná ZCHÚ patří národní parky a chráněné krajinné oblasti, mezi maloplošná ZCHÚ řadíme národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace a národní přírodní památky a přírodní památky. Mimo to se zde
nachází území chráněná dle celoevropského systému Natura 2000. Jedná se o území chráněná podle
legislativy Evropského společenství, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků
a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V
rámci ČR je síť chráněných území Natura 2000 tvořena evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími
oblastmi (PO).
Celková rozloha zvláště chráněných území v ČR, zahrnující jak maloplošná, tak velkoplošná zvláště
chráněná území, v roce 2018 činila 1 320,2 tis. ha (16,7% území ČR). Prostřednictvím soustavy Natura 2000
bylo chráněno 14,1% území ČR.
Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných
lokalit. Ptačí oblasti, kterých je na území ČR 41, vyhlásila vláda ČR nařízeními v letech 2004 až 2005, v roce
2007 a poslední dvě v roce 2009. Poslední změnou je doplnění orla královského jako předmětu ochrany do
ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko, které nabylo účinnosti 1. dubna 2019.
Evropsky významné lokality jsou shrnuty do tzv. národního seznamu, který je jako celek schválen vládou a
publikován v podobě jejího nařízení pod č. 318/2013 Sb. (nahradilo nařízení vlády č. 132/2005 Sb., které
stanovilo národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění následných novelizací nařízením č.
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301/2007 Sb. pro panonskou oblast a nařízením vlády č. 371/2009 Sb. pro kontinentální oblast) ve znění
novelizace č. 73/2016 Sb., č. 207/2016 Sb. a 29/2020 Sb. Celkem je na území ČR 1 113 evropsky
významných lokalit, což představuje cca 10 % území ČR. Společně s ptačími oblastmi, které jsou vymezeny
na necelých 9 % území ČR, tvoří soustava Natura 2000 zhruba 14 % území ČR (ptačí oblasti a evropsky
významné lokality se na mnoha místech ČR vzájemně překrývají).V ČR bylo v roce 2018 evidováno 487
ohrožených druhů vyšších cévnatých rostlin, 108 druhů hub, 26 druhů savců, 123 druhů ptáků, 11 druhů
plazů, 19 druhů obojživelníků, 20 druhů ryb a kruhoústých a 116 druhů bezobratlých. Na červených
seznamech se pak nalézá kriticky ohrožených 248 druhů cévnatých rostlin a zhruba 200 druhů živočichů.
Pro nejvíce ohrožené druhy (stanovené dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.) jsou přijímána aktivní ochranná
opatřeni v podobě záchranných programů. V roce 2018 bylo realizováno 8 záchranných programů pro
vybrané ohrožené druhy.
Stav přírody a krajiny i v kontextu změny klimatu odráží trendy ve vývoji jednotlivých ptačích populaci a jejich
jednotlivých sledovaných kategoriích. Od roku 1982 došlo k poklesu početnosti běžných druhů ptáků v ČR, a
to o 1,3%. Tento dlouhodobý pokles pokračuje zhruba stejnou rychlostí, nicméně v posledních pěti letech
zpomalil. V případě lesních druhů ptáků, jejichž početnost poklesla o 10,4%, se objevuje náznak možného
obratu trendu. Příčinou dlouhodobého poklesu početnosti všech běžných a lesních druhů ptáků je
nedostatek biotopů vhodných např. ke hnízdění (tj. remízů, mezi, zatravněných pasů apod.), nedostatek
potravy a celkové znečištěni životního prostředí. Početnost ptáků zemědělské krajiny nadále klesá
pomalejším tempem, což je způsobeno spíše vyčerpáním populaci než reálným zlepšením situace. Od roku
1982 poklesla početnost ptáků zemědělské krajiny o 33,5%. Hlavními příčinami dramatického poklesu
početnosti ptáků zemědělské krajiny je stále se zvyšující intenzifikace a současné opouštěni méně úrodné
půdy, tykající se zejména podhorských a horských pozemků. Podobné trendy jako v ČR lze sledovat také v
evropském měřítku. Pokles populace ptáků zemědělské krajiny v Evropě je na stejné úrovni jako v ČR.
Problémem je rovněž šíření invazivních druhů. V ČR je za invazní druhy považováno 61 druhů rostlin a 113
druhů živočichů. Na seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU (platném i pro
ČR) je zařazeno celkem 49 druhů.
Národní parky
Největší část území, vylučovaného z možnosti realizace těžby nerostných surovin (nepůjde-li o výjimku)
z titulu zákona č. 114/1992 Sb. tvoří I. zóny velkoplošných zvláště chráněných území, tj. národních parků
a chráněných krajinných oblastí (§ 16 a § 26 zák. č. 114/1992 Sb.). Na území ČR se v současnosti nachází
čtyři národní parky, a to:

▪
▪
▪
▪

Šumava
Podyjí
Krkonošský národní park
České Švýcarsko
2

Území národních parků představuje celkem rozlohu 1 185,6 km , což činí cca 1,5% území celé ČR.
Chráněné krajinné oblasti
Na území České republiky je vyhlášeno 26 CHKO o celkové rozloze 1 076 111 ha. Velkoplošná a
maloplošná chráněná území v rámci ČR republiky jsou znázorněna na Obr. 12.
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Obr. 12 Velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná území v ČR, 2018 (zdroj: AOPK)

C.III.5.2 Obecná ochrana přírody a krajiny
VKP
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou
rovinách: VKP „ze zákona“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy; „registrované
VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné
plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky (historické zahrady a parky mohou být
zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů). Jako VKP je možné registrovat i jiné části krajiny.
Co se týče významných krajinných prvků (dále jen VKP), je nutno je při realizaci hodnocené koncepce tyto
respektovat v souladu se závaznými stanovisky jednotlivých orgánů ochrany přírody.
ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vymezován na základě ZOPK a je charakterizován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES
umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a
vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí
orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany
zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: lokální,
regionální a nadregionální. V ČR se nalézají všechny uvedené prvky ÚSES a tyto je nutno v následných
krocích při umisťování záměrů do území respektovat.
Zdravotní stav lesů
Lesní porosty dlouhodobě pokrývají zhruba třetinu území ČR, v roce 2018 se jednalo o 33,9 %. Jejich kvalitu
je však vhodné posuzovat dle jejich zdravotního stavu, vyjádřeného procentem defoliace. Poškození lesních
porostů v ČR vyjádřené procentem defoliace (odlistění) již nepostupuje tak rychle jako v minulosti, což lze
považovat za reakci lesních porostů na zlepšení imisních podmínek v uplynulých dvou desetiletích. ČR je
řazena mezi státy s nejvyšší mírou defoliace v Evropě.
Neuspokojivý a zhoršující se zdravotní stav lesních porostů v ČR je v současné době způsoben především
dlouhodobým suchem a následným rozšířením hmyzích škůdců, ale také historickým zatížením lesních
ekosystémů imisemi. Nevhodná druhová skladba a pasečný způsob hospodaření vytváří předpoklad pro
vysokou úroveň defoliace. V souvislosti se suchem se zvyšuje také tlak projevů změny klimatu.
Poškození lesních porostů v ČR vyjádřené procentem defoliace2 zůstává stále na vysoké úrovni. V kategorii
starších porostů (60 let a více) činil součet tříd defoliace 2–4 u jehličnanů 76,6% a u listnáčů 42,8%. V
mladších porostech (do 59 let) je situace příznivější, v případě jehličnanů do tříd 2–4 spadalo 29,4% porostů,
u listnáčů pak 34,0%. Po zlepšení stavu ve druhé polovině 90. let 20. století je možné po roce 2000 sledovat
zhoršení, a to ve všech kategoriích.
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Špatný zdravotní stav lesních porostů je důsledkem intenzivního imisního zatížení lesních ekosystémů v
uplynulých desetiletích, kdy starší porosty byly zásadně ovlivňovány zhoršenou kvalitou ovzduší již od stádia
raného růstu. Od roku 1989 se imisní situace díky instalaci zařízení, změny palivové základny a uplatňování
emisních limitů na zdrojích znečišťování ovzduší výrazně zlepšila. Lesní porosty však reagují na změny se
značným zpožděním, a navíc, i když je jeho intenzita prokazatelně nižší, tak imisní zatížení stále trvá. V
současné době je zdravotní stav lesních porostů negativně ovlivňován gradací lýkožrouta smrkového a
jednotlivými projevy změny klimatu, jako je sucho, silný vítr, a následným prodlužujícím se vegetačním
obdobím. Mnohé z lesních porostů jsou navíc charakterizovány nevhodnou druhovou skladbou s
převládajícím využitím pasečného hospodářského způsobu. Zdravotní stav lesních porostů proto zůstává i
nadále neuspokojivý.
Ekosystémy
Česká republika se díky poloze na rozhraní více biogeografických oblastí, geologické stavbě i historickému a
kulturnímu vývoji vyznačuje na svou rozlohu poměrně velkým druhovým bohatstvím živočichů i rostlin.
Oblasti s nejvyšší biodiverzitou se nachází v nejteplejších částech republiky – v Polabí, Podkrušnohoří, na
jižní a jihovýchodní Moravě či na Třeboňsku a ve středních Čechách.
Mnoho druhů je však dnes z různých důvodů ohroženo a stav jejich populací není uspokojivý. Dochází ke
snížení početnosti i rozšíření druhů a také k úbytku vhodných biotopů, což má za následek ohrožení celých
společenstev a ekosystémů. Rozhodující podíl na dané situaci má činnost člověka, kdy dnes již v drtivé
většině případů nedochází k ohrožení druhů jejich přímým pronásledováním či využíváním, ale
znečišťováním jednotlivých složek životního prostředí a především nevhodným využíváním krajiny.
Okolo poloviny druhů cévnatých rostlin na našem území náleží do některé kategorie ohroženosti podle
červeného seznamu. U valné většiny ohrožených druhů rostlin je charakteristický špatný stav jejich stanovišť
i prognóza vývoje do budoucna. Hlavními příčinami stavu jsou změny podmínek na stanovištích rostlin
vlivem intenzivního hospodaření (obohacování živinami, změny vodního režimu, znečištění složek životního
prostředí a další) a narušování lokalit včetně fragmentace i celkového zániku vlivem lidské činnosti.
Významné je i opouštění pozemků a ukončení extenzivního hospodaření na nich.
K nejohroženějším druhům obratlovců u nás patří ryby, kruhoústí a obojživelníci. Jsou to skupiny vázané na
vodní prostředí, příčiny ohrožení tudíž souvisí zejména se změnami této složky životního prostředí, které
byly v nedávné minulosti značné, a s jejím využíváním. Ohrožená je i většina plazů.
Do některé z kategorií ohrožených druhů patří více než polovina ptačích druhů, které na našem území
hnízdí. Dlouhodobě vykazují nepříznivý vývoj zejména druhy vázané na zemědělskou krajinu, k negativním
vlivům působícím na ptačí populace patří i velkoplošná výstavba různých druhů staveb (dopravní
a energetická infrastruktura, rekreační a sportovní areály apod.). K nejvýznamnějším problémům, které
negativně ovlivňují charakter krajiny a populace volně žijících živočichů patří i fragmentace krajiny. Tento jev
se prohloubil s rozšířením těžby nerostných surovin, rozvojem průmyslu a železniční a silniční dopravy.
Mezi ohroženými druhy savců jsou zapsány zejména málo početné druhy, které mají na našem území okraj
svého areálu výskytu. K nejohroženějším se řadí netopýři a velké šelmy. Velké šelmy patří k druhům, za
jejichž vyhubením stojí člověk, a které se k nám opět vrací. Na jejich rozšíření mají vliv mimo jiné bariéry v
krajině tvořené liniovými stavbami.
Krajina
Rozmach výstavby, ke které často dochází nekoncepčně, ovlivňuje výrazně i ráz krajiny. Ochrana krajiny
před činností, která by snížila její přírodní nebo estetickou hodnotu, je zakotvena legislativně. Hlavním
nástrojem ochrany krajinného rázu v současné době je potřeba souhlasu orgánu ochrany přírody
k umisťování či povolování staveb a jiných činností v krajině, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.
Jako problematické z hlediska krajinného rázu jsou v současnosti vnímány zejména stavby alternativních
zdrojů energie, velké dopravní stavby a velkoplošné terénní úpravy včetně těžby nerostných surovin. K
ochraně krajinného rázu v oblastech se soustředěnými významnými přírodními a estetickými hodnotami jsou
krajskými úřady vyhlašovány přírodní parky, na jejichž územích mohou být přímo stanovena omezení využití
krajiny tak, aby krajinný ráz území zůstal zachován.

C.III.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje, ochrana půdy
Geologie
Území ČR je z hlediska geologické stavby rozděleno na dvě části, a to na západní část (větší a starší), která
se jmenuje Česká vysočina a východní část (menší a mladší) pojmenovanou Západní Karpaty (někdy jen
Karpaty). Hranici mezi oběma částmi tvoří přibližná spojnice měst Znojmo, Brno, Ostrava. Česká vysočina se
vyvíjela už od prahor ukládáním mocných vrstev hornin, které pokračovalo až do prvohor. V prvohorách
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vystřídalo ukládání kaledonské a hercynské vrásnění. Toto vrásnění vyzdvihlo podstatnou část dnešních
pohoří. Mezi horami vznikaly pánve, které byly zaplaveny sladkou nebo slanou vodou.
Během druhohor byla hercynská pohoří rozrušována a zarovnávána. Na závěr druhohor byla severní část
České vysočiny zaplavena mořem.
Ve třetihorách došlo k novým pohybům v zemské kůře a podél vzniklých zlomů byla vyzdvižena dnešní
pohoří (např. Krkonoše, Jeseníky, Krušné hory), jiné oblasti naopak podél zlomů poklesly (dnešní pánve). Ve
třetihorách se též objevila sopečná činnost (Doupovské hory či České středohoří). Ke konci třetihor opět
docházelo k zarovnávání vyzdvižených pohoří.
Ve čtvrtohorách nastalo střídání dob ledových a dob oteplení. Postupně se vytvářela dnešní podoba říční
sítě.
Karpaty jsou pokračováním Alp (rozděleno řekou Dunaj) a začaly vznikat koncem druhohor (první fáze
alpínského vrásnění). Začátkem třetihor byly naše Karpaty zality mořem, kde se usazovaly mocné vrstvy
usazených hornin zvaných flyš. Na konci třetihor došlo ke druhé fázi alpínského vrásnění. Ve čtvrtohorách
docházelo k prohlubování říčních koryt.
Na území ČR se díky jejímu geologickému vývoji a pestré geologické stavbě vyskytují prakticky všechny
známé horniny a je tam zastoupena naprostá většina geologických útvarů i velká většina známých typů
rudních i nerudních ložisek. I když dnes jsou některá z nich, zejména ložiska rudní, zajímavá spíše z
hlediska vědeckého a sběratelského, řada z nich měla ve středověku i raném novověku význam
celoevropský.

Obr. 13 Zjednodušená geologická mapa ČR, (zdroj: Česká geologická služba, mapové aplikace, verze 1B.2),
vztaženo k červenci 2020

Ochrana půdy
Využití území a jeho změny způsobené lidskou činností ovlivňují krajinný ráz a funkce krajiny a mají tak i vliv
na jednotlivé ekosystémy a biologickou rozmanitost. Environmentálně cennější kategorie využití území, mezi
které patří lesy a trvalé travní porosty, mají v krajině vodohospodářskou a protierozní funkci a jsou důležité
pro ochranu biodiverzity. Naproti tomu orná půda představuje potenciální zátěž životního prostředí ze
zemědělské činnosti, zejména pro kvalitu vod. Rozvoj zástavby a dalších antropogenních povrchů snižuje
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retenční schopnost krajiny, a tím zvyšuje ohroženost území povodněmi; zpevněné povrchy ovlivňují zejména
v letním období teplotní a vlhkostní podmínky s možnými dopady na zdraví obyvatel.
Struktura využití území v ČR je charakteristická vysokou lesnatostí (33,9 % v roce 2018) a vysokým podílem
zornění zemědělské půdy, který v roce 2018 dosahoval 70,2 %. Výměra zemědělského půdního fondu (ZPF)
na půdním fondu ČR v roce 2018 činila 53,3 %.
Celková výměra zemědělského půdního fondu ČR se v období 2000–2018 snížila o 1,8 %. Zemědělská
půda ubývá zejména ve prospěch zastavěných a ostatních ploch. Velikost těchto ploch se od roku 2000 do
roku 2018 zvýšila o 4,1 %. V rámci zemědělského půdního fondu od roku 2000 narostla plocha trvalých
travních porostů o 5,2 % a porostní plocha lesů o 1,4 %. Plocha ostatních ploch se v roce 2018 poprvé od
roku 2000 meziročně snížila. Tento pokles je způsoben především výrazným úbytkem dobývacích ploch,
meziroční pokles činil 11,9 tis. ha, tj. 40,2 %.
Dlouhodobým problémem zemědělské krajiny jsou velké půdní bloky, které vznikly již ve 2. polovině 20.
století v důsledku intenzifikace zemědělství a pěstovaní jedné plodiny na velké ploše. Nevhodné
hospodaření vede k degradaci půdy, jako je utužování půdy, eroze, ztráta živin, úbytek organické hmoty a
akumulace škodlivých látek (ze zemědělské a průmyslové činnosti).
Kvalita zemědělské půdy je daná řadou vlastnosti (např. půdní struktura, půdní reakce (pH), sorpční
schopnosti, obsah humusu atd.). Kvalitu zemědělské půdy negativně ovlivňuje obsah rizikových látek v
půdě, které se do půdy a sedimentů dostávají antropogenní činnosti.
Od roku 2000 je znatelný vzrůstající trend ve spotřebě průmyslových minerálních hnojiv s výkyvy v
jednotlivých letech. Zatímco v letech 2011 až 2014 jejich vývoj stagnoval, v roce 2015 došlo opět k
výraznému nárůstu spotřeby, především v důsledku dlouhodobého trvání sucha a nedostatku živin v půdě.
-1
Při porovnaní let 2016 a 2017 došlo k mírnému poklesu, a to o 2,1% na 138,2 kg.ha čistých živin. Spotřeba
přípravků na ochranu rostlin má od roku 2012 klesající trend, v roce 2017 byl zaznamenán nepatrny
meziroční narůst spotřeby oproti roku 2016, a to o 0,2% na hodnotu 12 841,2 tis. kg. V porovnání s rokem
-1
2017 klesla spotřeba minerálních hnojiv o 11,1% na hodnotu 122,9 kg čistých živin.ha v roce 2018.
Spotřeba vápenatých hmot zlepšujících produkční schopnosti půd dosáhla od roku 2000 nejvyšší hodnoty,
v roce 2018 bylo spotřebováno celkem 340,0 tis. t vápenatých hmot. V porovnání s rokem 2017 klesla
spotřeba přípravků na ochranu rostlin o 8,0%, v roce 2018 činila jejich spotřeba 4 388,5 tis. kg účinných
-1
látek. Spotřeba statkových hnojiv od roku 2014 stagnuje, v roce 2018 bylo spotřebováno 70,0 kg.ha
statkových a organických hnojiv.
Kvalitu půdy také negativně ovlivňuje eroze. Na silně erodovaných půdách dochází ke snížení hektarových
výnosů až o 75% a ke snížení ceny půdy až o 50%. Půda je v klimatických podmínkách ČR ohrožena
především vodní a větrnou erozí. Na území ČR je potenciálně ohroženo 56,7% zemědělské půdy vodní
erozí, z toho 17,8% erozí extrémní. Větrnou erozí je ohroženo 18,4% zemědělské půdy. Rámcový způsob
hospodaření, zabraňující další erozi půdy, je doporučen u 53,8% hodnocené výměry zemědělské půdy. Na
zbylé ploše zemědělské půdy (46,2%) lze hospodařit bez omezení. V roce 2018 bylo na území ČR
evidováno celkem 276 erozních událostí (168 v roce 2017). Od roku 2010, kdy bylo zaznamenáno pouze 7
těchto událostí, tak dochází k výraznému nárůstu jejich počtu. Téměř v 76% případů došlo k erozní události
na půdách bez aplikovaných půdoochranných technologií. Rozloha aktivních sesuvů na zmapovaném území
činila 4 187,8 ha.
S cílem udržet a zlepšit úrodnost a ekologické funkce půdy je v ČR i dalších státech aplikováno ekologické
zemědělství. Ačkoli došlo k meziročnímu zvýšení podílu orné půdy na celkové výměře ekologicky
obhospodařované půdy (z 13,8% na 15,1%), neblíží se tato hodnota stanovenému cílovému 20% podílu,
který je stanoven Akčním plánem ČR pro rozvoj ekologického zemědělství. V roce 2018 nebyl splněn
stanovený cíl dosažení 15% podílu ekologicky obhospodařované půdy na ZPF, který byl stanoven Akčním
plánem ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015. Podíl ekologicky obhospodařované
půdy na ZPF činil v roce 2018 pouze 12,8%.
Nerostné suroviny
ČR má svá specifika vyplývající z její polohy a stavby území. Nerostná surovinová základna ČR je v celku
rozmanitá. Pro dlouhodobý rozvoj některých průmyslových odvětví, včetně odvětví s exportní schopností na
vyspělé trhy (sklářství, keramika, maltoviny), tvoří dostatečnou základnu. Důležitá hospodářská odvětví
(zejména hutnictví, strojírenství, chemie, energetika a doprava) jsou však zcela nebo ze značné části závislá
na získávání surovin v zahraničí – jde o rudy, některé významné chemické suroviny (např. fluorit, baryt, soli,
fosfáty, síra), ropu, zemní plyn a za určitých podmínek vývoje také uhlí. Negativním jevem je nízká míra
využívání některých druhotných surovin a dynamika rozvoje tohoto oboru, které dosud nesnesou srovnání s
úrovní v zemích EU.
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Těžební činnost v ČR postupně klesá, čímž se snižuji i její dopady na životni prostředí. Těžba nerostných
surovin v ČR kolísá s celkově klesající tendencí a ovlivňuje ji zejména průmyslová výroba a stavebnictví.
Snižuje se plocha ovlivněná těžbou, naopak narůstá území rekultivovaných ploch. V roce 2018 bylo v ČR
2
2
celkem 508 km dosud nerekultivovaných ploch (v roce 2001 jich bylo 825 km ). Naproti tomu v roce 2018
2
2
bylo v ČR 255 km rekultivovaných ploch (v roce 2001 pouze 155 km ).
Těžba stavebních surovin zahrnuje zejména stavební kámen a štěrkopísky. Objem těžby stavebních surovin
v roce 2018 činil 64,1 mil. t, což meziročně znamená nárůst o 7,3%, avšak oproti roku 2000 je to o 11,7%
méně. Těžba stavebních surovin je úzce spjata se stavebním průmyslem a výkonem národní ekonomiky,
intenzita těžby tedy odpovídá intenzitě stavební výroby.
Z energetických surovin se v ČR těží především uhlí. Hnědé uhlí je v ČR dolováno povrchově, a to
v severočeské a sokolovské pánvi. Černé uhlí se v současné době v ČR těží v hornoslezské pánvi, a to
hlubinným způsobem. Těžba hnědého i černého uhlí pokrývá jejich spotřebu v ČR. Množství vytěžených
energetických surovin ve sledovaném období 2000–2018 pozvolna klesá, výjimkou je pouze zemní plyn.
Těžba hnědého uhlí v tomto období poklesla o 22,6%, meziročně 2017–2018 poklesla o 0,3% na hodnotu
39,2 mil. t. Těžba černého uhlí poklesla od roku 2000 o 75,9%, meziročně o 15,6% na 4,1 mil. t. Těžba
lignitu v roce 2000 činila 453 tis. t, postupně však jeho produkce klesala a od roku 2010 se v ČR tato
surovina již netěží.
Uran se po uzavření posledního uranového dolu Rožná v roce 2016 získává v ČR již jen jako vedlejší
produkt čištění podzemních a důlních vod v rámci likvidačních prací a rekultivace po těžbě, a to zejména
v ložiscích Příbram a Stráž pod Ralskem. Vytěžený uran je před použitím nutné zpracovat na jaderné palivo,
což se ale v ČR neprovádí. Proto je ČR i přes vlastní zásoby uranu závislá na dovozu jaderného paliva
ze zahraničí. Těžba uranu se mezi lety 2000–2018 snížila ze 498 t na 34 t (pokles o 93,2%), meziroční
pokles v roce 2018 činil 39,3%.
Zemní plyn se v ČR těží v oblastech jižní a severní Moravy, jeho těžba pokrývá pouze přibližně 3%
3
tuzemské spotřeby. V roce 2018 se v ČR vytěžilo 179 mil. m zemního plynu, což je o 51,7 % více než
v roce 2000 a o 4,7% více než v roce 2017.
Ropa je v ČR těžena na jižní Moravě ve vídeňské pánvi, v menším měřítku pak i v Moravskoslezském kraji
v ložiskové oblasti karpatská předhlubeň. Těžba ropy v ČR činí přibližně 2 % tuzemské spotřeby. V období
2000–2018 klesla těžba ropy o 35,1%, meziročně 2017–2018 vzrostla o 1,9% na 109 tis. t.
Mezi nerudní suroviny, které se těží v ČR, patří zejména vápence a cementářské suroviny, které se využívají
ve stavebnictví. Jejich těžba meziročně kolísá, v roce 2018 jich bylo vytěženo 11 727 tis. t, což představuje
meziroční zvýšení o 12,8%.
Další významnou surovinou, a to i ve světovém měřítku, je kaolin. Karlovarský kaolin dokonce určuje
mezinárodní normu pro kvalitu této horniny v průmyslovém využití (výroba porcelánu). V celosvětové těžbě
kaolinu zaujímá ČR 4. místo, její podíl na světové produkci je přibližně 9,5%. V roce 2018 činila těžba
kaolinu v ČR 3,6 mil. t.
Ložiskové objekty na území ČR k 31. 12. 2017 jsou znázorněny na Obr. 14.

Obr. 14 Ložiskové objekty na území ČR k 31.12.2017 (zdroj: Statistická ročenka ŽP ČR, 2017)
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Těžba nerostných surovin a využití přírody a krajiny
Těžba nerostných surovin ovlivňuje přírodní prostředí, mění krajinný ráz a podmínky existence organismů. Z
hlediska délky lidského života je to zejména rozsáhlá těžba, existující na jednom místě mnohdy po několik
lidských generací. Těžba tak přetrvává a trvalejší nové uspořádání přírodních poměrů a vztahů v jejím
prostoru není zdaleka ihned patrné, jedná se o nové antropogenní uspořádání území, které může mít
paradoxně i pozitivní vliv na biodiverzitu. Klíčový je v tomto případě vhodný způsob rekultivace území po
těžbě nerostných surovin. Svědčí o tom nejen umělá jezera vzniklá např. v jižních Čechách těžbou
štěrkopísků, stavby a sportovní areály v bývalých lomech nebo zvláště chráněná území přírody vyhlášená v
areálech bývalých lomů, ale také například 35 ha nových vinic vysázených jako zemědělská rekultivace
výsypky hnědouhelného lomu na severu Čech v Mostecké vinařské oblasti.
Horní zákon č. 44/1988 Sb., v současném znění, těžařům nařizuje svým §31 rekultivovat území dotčená
těžbou a vytvářet pro tuto rekultivaci finanční rezervy, které jsou z hlediska daně ze zisku posuzovány jako
náklady těžby.
Těžbou nerostných surovin a některými dalšími antropogenními aktivitami narušená území jako např. lomy,
pískovny, těžebny kaolinu a cihlářských hlín, haldy/odvaly a výsypky tak mohou být z hlediska ochrany
biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm (refugiem), v němž nacházejí především
pionýrské druhy a volně žijící živočichové optimální podmínky k životu, které zcela postrádají v okolní
urbanizované, industriální a zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Obr. 15 Těžba nerostných surovin v ČR (mil.t), data z let 2000-2018, dddata: ČGS in Zpráva o životním prostředí
ČR, 2018Druhotné suroviny

V roce 2018 byla zjištěna produkce druhotných surovin ve výši 22,2 mil. tun. Oproti minulému roku se
množství vyprodukovaných druhotných surovin zvýšilo o 2,2%. Téměř polovina z celkové produkce
druhotných surovin připadla na vedlejší energetické produkty (popílky, struska, škvára). Jejich množství
činilo v roce 2018 10,2 mil. tun. Významnější nárůst produkce druhotných surovin byl zaznamenán u surovin
pocházejících ze stavebních hmot. Jejich produkce činila 5,4 mil. tun, proti předchozímu roku se zvýšila o
12,8%. Třetí významný tok v této oblasti představují druhotné suroviny z kovů, jejich produkce v absolutním
vyjádření dosáhla 4 mil. tun (nárůst oproti roku 2017 o 1,9%). Mírné zvýšení vyprodukovaných druhotných
surovin bylo zaznamenáno i u ostatních komodit (papír, plasty, sklo).
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Obr. 16 Produkce druhotných surovin v roce 2018 (zdroj dat: ČSÚ), dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/czso/produkce-vyuziti-a-odstraneni-odpadu-2018

C.III.7 Průmysl, energetika a materiálové toky
Průmysl
ČR je historicky charakteristická průmyslovým zaměřením, z důvodů levné a kvalifikované pracovní síly a
proto, že má na svém území významné zdroje nerostných surovin. Průmysl je důležitou součástí ekonomiky
ČR, tvoří přibližně 30% HDP. Tento sektor však také představuje výraznou zátěž životního prostředí, neboť
průmyslová výroba produkuje širokou škálu emisí znečišťujících látek a odpadních produktů a zároveň
spotřebovává značné množství neobnovitelných přírodních surovin a zdrojů energie. Značný vliv na životní
prostředí má průmysl zejména v těch lokalitách, ve kterých jsou soustředěny velké průmyslové podniky
(Moravskoslezský, Ústecký, Středočeský kraj). Průmyslová produkce v roce 2018 pokračovala v růstu,
meziroční index průmyslové produkce dosáhl 103%. Rozhodujícím faktorem růstu ekonomiky byla domácí
poptávka, přičemž vyšší spotřeba byla spojena s růstem zaměstnanosti a mezd. Rozhodujícím odvětvím
zpracovatelského průmyslu je výroba motorových vozidel, která zajistila 29,9% tržeb. Mezi další významná
odvětví průmyslu patří výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (8,3%), výroba strojů
a zařízení (7,3%), či výroba elektrických zařízení (6,3%). Emise z průmyslového sektoru lze rozdělit do dvou
skupin – na emise z průmyslové energetiky (výrobní procesy se spalováním paliv) a emise z průmyslových
procesů (výrobní procesy bez spalování paliv). Mezi emise z průmyslové energetiky se řadí zejména NOx
a SO2 ze spalování paliv a patří sem i CO, který pochází převážně z výroby železa a oceli. Druhá skupina,
průmyslové výrobní procesy bez spalování paliv, je značně specifická podle typu výroby. Tyto zdroje
vypouštějí širokou škálu emisí, které ovlivňují životní prostředí různým způsobem. V dané skupině je
zahrnuta i kategorie rozpouštědel, která jsou významným zdrojem emisí VOC.
Emise základních sledovaných látek z průmyslu dlouhodobě klesají, a to jak z průmyslové energetiky, tak
z výrobních procesů ze spalování. Výjimkou je CO, který kolísá podle aktuální výroby v železárnách
a ocelárnách, kde vzniká většina emisí tohoto plynu. Rovněž energetická náročnost průmyslu klesá.
-1
Zatímco v roce 2010 byla energetická náročnost průmyslového sektoru 269,6 MJ.tis. Kč , v roce 2017 činila
-1
již 215,6 MJ.tis. Kč , což znamená pokles o 20,1%. Meziročně v roce 2017 poklesla energetická náročnost
průmyslu o 1,6%. Tento trend je příznivý pro životní prostředí, neboť nižší spotřeba energie při výrobě
znamená i nižší zátěž pro životní prostředí.
S průmyslovou výrobou, stejně jako s dalšími sektory národního hospodářství, souvisí i spotřeba energie.
Od roku 2015 dochází ke každoročnímu nárůstu celkové spotřeby energie. V roce 2017 činila spotřeba 1
028,1 PJ. Cíl Státní energetické koncepce (nepřekročení hodnoty 1 060 PJ konečné spotřeby energie do
roku 2020 počítané dle metodiky Evropa 2020–2030) byl v roce 2017 překročen hodnotou 1 067,0 PJ.
Největší podíl spotřeby energie zaujímají domácnosti, doprava a průmysl. Spotřeba energie v průmyslu
trvale klesá, naopak v dopravním sektoru roste.
Energetická náročnost hospodářství jako celku pozvolna klesá, od roku 2010 činil její pokles 17,7%.
Meziročně se snížila o 0,1%. Ve struktuře primárních energetických zdrojů převažuje spotřeba tuhých paliv.
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Nejvýznamnější podíl na energetické náročnosti hospodářství zaujímají sektory dopravy, zemědělství
a průmyslu. Cíle Státní energetické koncepce k roku 2040 na strukturu energetického mixu se zatím nedaří
plnit, v současném energetickém mixu mají tuhá a kapalná paliva vyšší podíl a ostatní zdroje naopak nižší.
Výroba elektřiny a tepla
Výroba tepla z pevných fosilních paliv a zemního plynu dlouhodobě mírně klesá, naopak roste podíl
obnovitelných zdrojů a biopaliv. V roce 2018 činila hrubá výroba tepla 121,6 PJ. Emise sledovaných látek z
energetiky dlouhodobě klesají. Výroba elektřiny roste, v roce 2018 dosáhla 88 001,8 GWh. Největší její podíl
se vyrobil z hnědého uhlí a také z jaderného paliva. Zvyšuje se celková energetická závislost ČR, v roce
2018 meziročně vzrostla z hodnoty 33,0% na 37,3%.
Materiálové toky
Ekonomický systém ke svému fungování, tj. k poskytování zboží a služeb za účelem uspokojování lidských
potřeb absorbuje látky z okolního prostředí, které jsou do jisté míry využity, ale nakonec jsou všechny
materiály přeměněny na odpady a jsou uvolněny nazpátek do životního prostředí. Na straně vstupů
ekonomický systém absorbuje zejména fosilní paliva a další nerostné suroviny, biomasu a vodu, na straně
výstupů jsou uvolňovány emise do vody, do vzduchu a tuhé odpady. Tento tok materiálů bývá nazýván
průmyslovým nebo šířeji socio-ekonomickým metabolismem.
Teorie socio-ekonomického metabolismu považuje socioekonomický systém za subsystém životního
prostředí, který je se svým okolím propojen toky energie a materiálů. Tyto toky představují zátěž, kterou
lidská společnost vyvíjí na životní prostředí a lze je proto spolu s využitím území a dalšími biologickými a
sociálními faktory považovat za klíčovou příčinu environmentálních problémů. Dojde-li k poklesu objemu
těchto toků, je možné předpokládat, že dochází i ke snižování zátěže životního prostředí. Analýza
materiálových toků představuje jeden z nástrojů jak kvantifikovat socio-ekonomický metabolismus a hodnotit
zátěž životního prostředí, která je s ním spojena.
Materiálová náročnost hospodářství ČR v posledních letech klesá. Materiálová náročnost HDP měří
efektivitu přeměny primárních materiálů na ekonomický výkon, a tím i míru vlivu národního hospodářství na
životní prostředí. Se spotřebou materiálů jsou spojeny zátěže životního prostředí. Důsledkem těchto zátěží je
zhoršený stav složek životního prostředí, což může mít vliv na zdraví obyvatelstva i ekosystémy. Materiálová
náročnost má rovněž úzkou vazbu na intenzitní ukazatele emisí skleníkových plynů na obyvatele a na
jednotku HDP, a tím i na potenciál snižování celkových emisí.
Domácí materiálová spotřeba ČR poklesla v období 2000–2017 o 7,7%, od roku 1990 o 43,9%. V období
2012–2017 se domácí materiálová spotřeba v důsledku ekonomického růstu zvýšila o 5,3%. Ve struktuře
DMC byl v roce 2017 podíl obnovitelných zdrojů pouhých 14,4% a meziročně poklesl. Podíl dovozů na DMC
v roce 2017 dosáhl 47,3%, což je maximum za celé období od roku 2000. ČR je dovozně téměř zcela závislá
v případě kapalných a plynných fosilních paliv a kovových rud.

Obr. 17 Vývoj domácí materiálové spotřeby a jejích komponent v ČR data: ČSÚ in Zpráva o životním prostředí
ČR, 2018
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Obnovitelné zdroje energie
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se po období strmého nárůstu v letech 2008–2013, kdy byly vlivem
implementace politických rozhodnutí do mezinárodních i národních strategií a cílů hojně podporovány,
ustálila. Od roku 2014 množství vyrobené elektřiny z OZE stagnuje jen s mírnými meziročními výkyvy. V roce
2018 bylo vyrobeno 9 404,0 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, což znamená meziroční pokles o 2,2%.
Výroba elektřiny z OZE je z hlediska zdrojů poměrně široká a jejich podíl je relativně vyrovnaný. V roce 2018
se nejvíce elektřiny vyrobilo z bioplynu (27,7%, 2 607,2 GWh), dále z fotovoltaických elektráren (24,9 %, 2
339,7 GWh), z biomasy (22,5%, 2 118,7 GWh) a z vodních elektráren (17,3%, 1 628,8 GWh, bez
přečerpávacích vodních elektráren). Naopak, nejméně zastoupena je pak výroba elektřiny z větrných
elektráren (6,5%, 609,3 GWh) a z odpadu (1,1%, 100,2 GWh).
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů v ČR ve sledovaném období výrazně roste. V roce 2017 se vyrobilo 9
666 TJ, meziroční nárůst činil 8,8 %, v období 2010–2017 vzrostla výroba tepla z OZE dokonce 2,5krát.
V této kategorii jednoznačně převažuje biomasa, která v roce 2017 zaujímala 74,1%. Největší podíl
představuje lokální vytápění domácností se spalováním dřeva. Dalšími zdroji tepla jsou pak odpady (17,6%),
bioplyn (7,4%) a tepelná čerpadla (0,9%). Pro obnovitelné zdroje platí v ČR dva strategické cíle. Státní
politika životního prostředí ČR převzala cíl vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, tj. zajistit 13% podíl OZE na hrubé konečné
spotřebě energie do roku 2020. V roce 201718 činila hodnota pro ČR 14,8 %, přičemž indikativní cíl byl
splněn již v roce 2013. Druhým cílem, vyplývajícím ze Státní energetické koncepce, je dosažení podílu OZE
na výrobě elektřiny v rozmezí 18–25% do roku 2040. V roce 2018 činil tento podíl 10,7%.

C.III.8 Odpady
V současnosti je v odpadovém hospodářství stěžejním trendem snaha o přechod na oběhové hospodářství,
kdy dochází k uzavírání toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech a důraz je kladen na prevenci vzniku
odpadů, opětovné využiti výrobků, recyklaci a přeměnu na energie namísto těžby nerostných surovin a
přibývaní skládek.
Celková produkce odpadů
Odpady jsou neoddělitelným vedlejším produktem lidské činnosti, a proto je kladen důraz na minimalizaci a
předcházení vzniku odpadů a na zavádění nejlepších dostupných technik v nakládání s odpady. Vzhledem
ke svému množství a složení může produkce odpadů představovat rizikový faktor jak pro lidské zdraví, tak
pro ekosystémy. Cílem je minimalizovat nepříznivé účinky vzniku odpadů na životní prostředí a omezit
používání primárních zdrojů a surovin. Jedná se zejména o náhradu přírodních materiálů, surovin a
primárních energetických zdrojů odpadů. Produkce odpadů a jejich následné zpracování může být spojeno s
činnostmi, při kterých dochází k úniku nepůvodních látek do ovzduší, nebo se znečištěním vodního a
půdního prostředí, případně i s kontaminací potravin a záborem půdy. Prostřednictvím potravního řetězce se
pak látky obsažené v odpadech mohou dostat až do lidského organismu, jemuž zejména odpady s
nebezpečnými vlastnostmi způsobují nezvratné změny.
Z hlediska životního prostředí je problematické především skládkování odpadů. Významným negativním
dopadem zejména na krajinný ráz, stejně tak jako pro kvalitu podzemních i povrchových vod, je především
vznik černých skládek, resp. skládek obecně. Skládkování odpadu je zdrojem methanu, významného
skleníkového plynu, vznikajícího anaerobním rozkladem organického uhlíku. Spalování odpadů, mimo
zařízení k tomu určená, je nebezpečným zdrojem znečištění ovzduší a zdrojem CO 2 pocházejícího
z fosilního uhlíku.
V roce 2018 bylo v ČR vyprodukováno celkem 28 mil. tun odpadu. Oproti předchozímu roku se
vyprodukovalo o 3,4 mil. tun více, což představuje nárůst celkové produkce odpadu o 14%. Zvýšená
produkce odpadu byla zaznamenána v obou sledovaných skupinách odpadů (nebezpečné, ostatní).
Produkce nebezpečného odpadu dosáhla 1,4 mil. (nárůst o 20%), produkce ostatního odpadu činila 27 mil.
tun (nárůst o 13%). Podíl nebezpečného odpadu na celkové produkci odpadů činil 5%.
Komunální odpady
V roce 2018 bylo v České republice vyprodukováno 3,7 mil. tun komunálního odpadu. Oproti roku 2017 se
produkce komunálních odpadů mírně zvýšila o 2,5%, v přepočtu na jednoho obyvatele činila 351 kg.
Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů se nezměnila a stejně jako v minulém roce činila 1,9
mil. tun (179 kg na 1 obyvatele). Produkce nebezpečného komunálního odpadu dosáhla v roce 2018 8 tis.
tun., oproti minulému roku se jedná o navýšení o cca tisíc tun.
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Nakládání s odpady
V roce 2018 bylo v ČR nakládáno s 39 mil. tun odpadu. Celkem bylo v roce 2018 využito 19,7 mil. tun
odpadu. Jako palivo nebo jiným způsobem k výrobě energie bylo využito 1,1 mil. tun odpadu. Zasypávání
(tzv. backfilling) činilo 6,4 mil. tun. Jedná se převážně o stavební a demoliční odpady (skupina 17 Katalogu
odpadu), které byly využity pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních
úpravách. Jinak než energeticky bylo využito 12,2 mil. tun odpadů, z tohoto množství připadalo 10,1 mil. tun
na recyklaci a 542 tis. tun biologicky rozložitelného odpadu skončilo v kompostárnách. Oproti minulému roku
se množství recyklovaného odpadu zvýšilo o 18,1%, kompostování o 4,7%. - Celkem bylo v roce 2018
odstraněno 4,7 mil. tun odpadu. Z tohoto množství bylo uloženo na skládky 4,6 mil. tun odpadu, meziročně
se jednalo o vyšší nárůst (o 30 %), který koresponduje s celkově vyšší produkcí odpadu ve sledovaném
roce.
Množství vytříděného komunálního odpadu se rok od roku zvyšuje, přesto nejčastější způsob nakládání s
komunálním odpadem je jeho uložení na skládku. V roce 2018 bylo skládkováno 49 % komunálního odpadu,
což je téměř polovina z celkového vyprodukovaného množství. V zařízeních na energetické využití odpadu
skončilo v roce 2018 611 tis. tun, meziročně se jednalo o mírný pokles o 2,9%. Podíl spáleného odpadu činil
17%. Kromě výše uvedeného energetického využití, sem patří i 5 tis. tun odpadu spáleného bez využití
energie. V recyklačních linkách bylo v roce 2018 zpracováno 1 mil. tun komunálních odpadů, což oproti roku
2017 znamenalo nárůst o 3,4%. Na kompost bylo uloženo 273 tis. tun biologicky rozložitelného komunálního
odpadu, což bylo o 4,4% více než v předchozím roce. V roce 2018 dosáhla recyklace komunálního odpadu
společně s kompostováním 34%.
Materiálové využití odpadů
K pozitivnímu trendu dochází v oblasti materiálového využití odpadů, kdy se v letech 2009–2018 zvýšil podíl
materiálově využitých odpadů na celkové produkci odpadů ze 72,5% na 83,4%. Mezi roky 2017 a 2018
narostlo množství materiálově využitých odpadů o 3 744,0 tis. t na celkových 31 528,0 tis. t. Z hlediska
struktury způsobů materiálového využití odpadů nejsou v hodnoceném období zaznamenány výraznější
změny. Mezi nejčastější způsoby materiálového využití odpadů patří i nadále recyklace ostatních
anorganických materiálů a využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce (takto
využívány jsou především stavební a demoliční odpady). Energeticky využívána je jen malá část z celkové
produkce odpadů. Energetickým využitím se rozumí využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo
jiným způsobem k výrobě energie, lze jej tedy využít k výrobě tepelné a elektrické energie. V dlouhodobém
horizontu má trend energetického využití odpadů spíše stagnující tendenci, což je dáno mimo jiné kapacitou
zařízení pro energetické využití odpadu. Mezi lety 2009 a 2018 se podíl energetického využití odpadů
na celkové produkci odpadů zvýšil z 2,2% na 3,2%. Meziročně 2017–2018 však došlo k mírnému poklesu
množství energeticky využitých odpadů o 36,1 tis. t na celkových 1 200,8 tis. t v roce 2018.

C.III.9 Doprava
Vliv dopravy na životni prostředí v ČR stoupá. Růst dopravy v souvislosti s globálním trendem rozvoje
mobility a růstem ekonomiky ČR převažuje nad příznivým dopadem inovačního vývoje, vedoucího k
využívání moderních, energeticky efektivních a k životnímu prostředí šetrnějších technologii.
V rámci osobní dopravy stoupá přepravní výkon i počet přepravených cestujících po železnici, který
v meziročním srovnání 2017–2018 narostl o 6,5 mil. osob. Roste využití železnice v rámci integrovaných
dopravních systémů. Podíl veřejné dopravy na celkovém výkonu osobní dopravy (bez letecké dopravy)
v roce 2018 dosáhl 33,4% a v časovém vývoji se významně nemění. V nákladní dopravě stoupá přepravní
výkon železnice, která v roce 2018 zajišťovala více než čtvrtinu (27,5%) celkového výkonu nákladní dopravy.
Výkon osobní dopravy v souvislosti s růstem ekonomiky setrvale roste, v období 2000–2018 se zvýšil
o 28,2%. V nákladní silniční dopravě narůstá tranzit vozidel registrovaných v jiných členských státech EU
přes ČR, což kompenzuje pokles mezinárodní silniční dopravy dopravců registrovaných v ČR a způsobuje
značnou zátěž životního prostředí a silniční sítě nákladní dopravou.
Zásadním aspektem vlivu dopravy na zdraví obyvatelstva a životní prostředí je produkce emisí znečišťujících
látek, která v období 2000–2018 i přes růst přepravních výkonů v osobní i nákladní dopravě poklesla. Emise
NOx z dopravy v období 2000–2018 poklesly o 30%, emise VOC poklesly o 71%, emise CO o 79,8%
a emise suspendovaných částic o 9,2%.
Rostou emise CO2 z dopravy, v období 2000–2018 se zvýšily o 65,8%. Doprava je v ČR druhým největším
zdrojem emisí skleníkových plynů. Růst je registrován u emisí PAU z dopravy, které v období 2000–2018
vzrostly o 131%. Emise NOx z dieselových osobních automobilů v roce 2018 tvořily 85,1% emisí NOx
z individuální automobilové dopravy. Většinu emisí z dieselových osobních automobilů navíc produkují
novější vozidla splňující vyšší emisní normy EURO 4–6, a to kvůli vysokým dopravním výkonům těchto
vozidel. Analogická situace je i u těžkých nákladních vozidel.
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Obr. 18 Vývoj emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů z dopravy v ČR [index, 2000-100], 2000-2018 data:
CDV, v.v.i. in Zpráva o životním prostředí ČR, 2018

Obr. 19 Emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z dopravy v ČR dle druhů dopravy (%), rok 2018, data:
CDV, v.v.i. in Zpráva o životním prostředí ČR, 2018

Hluková zátěž především z dopravy je v ČR významným faktorem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí
a zdraví obyvatelstva. Nejvýznamnějším zdrojem hlukové zátěže ve venkovním prostředí v ČR je silniční
doprava. V oblastech s překročenou mezní hodnotou pro indikátor celodenního obtěžování hlukem
ze silniční dopravy (Ldvn), která je stanovena na 70 dB, žilo v roce 2017 dle výsledků 3. kola strategického
hlukového mapování (SHM) celkově 213,6 tis. obyvatel (cca 2 % obyvatel ČR). V nočních hodinách (22–06
hod., indikátor Ln), kdy platí nižší mezní hodnota 60 dB, se jednalo o 279,6 tis. obyvatel. Hluková zátěž
ze silniční dopravy je největší v městských aglomeracích. V roce 2017 zde žilo 72,3% obyvatel z celkového
počtu obyvatel ČR exponovaných celodenní hlukové zátěži nad mezní hodnotu (indikátor Ldvn). Celkově
bylo celodenní hlukové zátěži ze silniční dopravy nad 55 dB (v aglomeracích i mimo aglomerace) v ČR
exponováno cca 2,5 mil. obyvatel, což odpovídá 23,5% obyvatel ČR.

C.III.10

Památková ochrana

Součástí životního prostředí je rovněž kulturní a historická složka krajiny. V České republice má péči o
kulturní památky na starosti Památková inspekce a odbor památkové péče Ministerstva kultury a jím zřízená
odborná organizace památkové péče - Národní památkový ústav. Vedle nich pak působí i nezávislé spolky a
sdružení, jež se aktivně zapojují do ochrany památek, jako např. Klub Za starou Prahu. Česká republika je
součástí UNESCO.
Počty aktuálně chráněných památek v ČR k 6. 10. 2020 dle památkového katalogu ČR vedeného NPÚ ČR:

▪ Nemovité kulturní památky
▪ Národní kulturní památky - nemovité
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▪ Památkové rezervace

114

▪ Památkové zóny

496

▪ Památky světového dědictví UNESCO

14

Některé památky jsou jednotlivými budovami nebo plastikami, jindy je jako jedna památka veden třeba i
rozsáhlý komplex (Pražský hrad, Vyšehrad) anebo soubor souvisejících objektů, leckdy zasahující do více
katastrálního území, obcí či okresů.
Všechny nemovité kulturní památky ČR musí být při činnostech vedoucích k využití nerostného bohatství ČR
respektovány.

C.IV

Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

Shrnutí problémů životního prostředí
Dle Zprávy o stavu životního prostředí v ČR 2018, plnění přijatých cílů ochrany životního prostředí a analýzy
stavu a vývoje ŽP v řešeném území lze identifikovat následující problémy životního prostředí v ČR, a tím i
problematické složky a témata životního prostředí, vůči kterým bylo předkládané Doplnění SURPOL
konfrontováno. Podrobněji rozpracováno v následující kapitole.
Klima

▪

Vývoj teplotních a srážkových poměrů v posledních letech vedl k rozvoji hydrologického a půdního
sucha.

▪
▪

Nepříznivá struktura spotřeby primárních energetických zdrojů.
Rostoucí tranzitní a letecká doprava.

Kvalita ovzduší

▪

I přes dlouhodobý pokles emisí nejsou plněny závazky ČR v oblasti snižování emisí. Dochází k
překračování imisních limitů pro 24hodinovou koncentraci suspendovaných částic PM 10 a místně i
ročního limitu pro PM10 a PM2,5, plošně rozsáhlé překračování imisního limitu pro roční průměrnou
koncentraci benzo(a)pyrenu a troposférického ozónu.

▪

Problémem v oblasti snižování znečištění ovzduší jsou především emise z malých stacionárních zdrojů
(domácích topenišť), z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší a ze zemědělství a lokálně i z průmyslu a
energetiky.

Kvalita a dostupnost vody

▪

Dosud zcela nedořešená situace sekundárního čistění odpadních vod, odvádění odpadních vod a
nevyhovujícího systému odkanalizování (zejména v obcích pod 2000 ekvivalentních obyvatel).

▪

Navzdory tomu, že množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů vykazuje dlouhodobý klesající
trend, stále je velká část toků hodnocena III. třídou (znečištěná voda) a horší.

▪

Nízké využití přirozeného potenciálu krajiny zadržovat vodu, absence rychlé reakce na vyčerpávání
objemu podzemních vod, například zasakováním.

Biodiverzita, ochrana přírody a krajiny

▪
▪

Početnost všech druhů ptáků v ČR, stejně jako v Evropě, dlouhodobě klesá.

▪
▪
▪

Kůrovcová kalamita

▪
▪
▪

Úbytek vhodných biotopů a ekosystémů v důsledku nevhodného využívání krajiny.

Špatný zdravotní stav lesů, zvýrazněný působením klimatické změny i druhové a věkové struktury lesů –
jehličnaté monokultury (odumírání většiny jehličnatých lesů v některých krajích).
Nevhodné hospodaření v lesích bez akcentu na využití přírodních procesů.
Celkové snižování biodiverzity, vymírání některých druhů volně žijících živočichů, případně ohrožení
populací, včetně významné snižování početnosti bezobratlých (hmyzu).
Šíření nepůvodních a invazních druhů rostlin a živočichů.
Intenzifikace cestovního ruchu v chráněných a přírodně cenných oblastech, včetně tlaku na rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu v přírodních lokalitách.
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Půda a horninové prostředí, využití území

▪
▪

Nadále dochází k významným záborům orné půdy výstavbou a rozšiřováním ostatních ploch.

▪

Na území ČR je potenciálně ohroženo 56,7% zemědělské půdy vodní erozí, větrnou erozí je ohroženo
18,4% zemědělské půdy.

▪

I přes množství již realizovaných nápravných opatření se na území ČR nachází stále velké množství
starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví.

Kvalita zemědělské půdy se nezlepšuje, obsahy rizikových látek (např. PAH, DDT) stále překračují
přípustné limity, příčinou je zejména residuální znečištění z minulosti.

Obyvatelstvo a veřejné zdraví

▪

V aglomeracích ČR je zhruba desetina obyvatel vystavena nadměrné hlukové zátěži, pocházející z
převážné části ze silniční dopravy.

Odpady a materiálové toky

▪
▪

Zvyšování celkové produkce odpadů.

▪

Produkce obalových odpadů roste, na druhou stranu však dochází i ke zvyšování míry recyklovaných
odpadů z obalů.

▪

Strategické cíle pro vybrané výrobky se průběžně daří plnit, zvyšuje se jejich zpětný odběr.

V nakládání s komunálními odpady stále převažuje skládkování, jeho podíl na celkové produkci
komunálních odpadů ale dlouhodobě klesá.

Průmysl a inovace

▪
▪

Energetická náročnost hospodářství ČR má klesající trend, přesto je dosud vysoká.
Výroba elektřiny je dosud závislá na neobnovitelných zdrojích, ale podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů
dlouhodobě roste.

Vazba mezi předkládaným Doplněním SURPOL a identifikovanými problémy životního prostředí
v řešeném území
Vzhledem k tomu, že předkládané Doplnění SURPOL má formálně procesní charakter, bez územního
průmětu a bez vztahu k jednotlivým složkám a tématům životního prostředí, je vazba vůči problémům
životního prostředí v řešeném území indiferentní. Provedená úprava se tak vůči stavu a vývojovým trendům
životního prostředí a veřejného zdraví žádným způsobem neprojeví.
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ČÁST D
Předpokládané vlivy koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví ve vymezeném dotčeném
území
Z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se v případě Doplnění Surovinové politiky České
republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, dle Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020,
z věcného hlediska nejedná o úpravu, která by dávala rámec pro budoucí povolení záměrů dle přílohy 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, ve smyslu tohoto zákona.
Provedené doplnění spočívá v rekategorizaci v platné SURPOL již definovaných nerostů strategického
významu. Tyto nerosty byly pouze nově kategorizovány na tzv. kritické vyhrazené nerosty a superkritické
vyhrazené nerosty, u nichž bylo deklarováno, že na zkoumání jejich ložisek a potenciálních ložiskových
výskytů a zdrojů těchto surovin na českém území má zvláštní zájem stát. Dále je deklarován zájem státu
připravit ve vlastní režii (s využitím kapacit státních podniků či institucí) a finančních prostředků ze státního
rozpočtu, Program geologického průzkumu zaměřeného na nerostné suroviny využívané v nových
moderních high tech odvětvích. Stát rovněž deklaruje zájem upravit platnou legislativu tak, aby pro
vyhledávání kritických a superkritických vyhrazených nerostů byly stanoveny zvláštní podmínky pro jejich
vyhledávání, průzkum a těžbu. V zásadě se jedná o zakomponování přednostního práva pro stát co do
podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru a průzkumného území pro superkritické a kritické
vyhrazené suroviny. Požadavky na úpravy legislativy jsou dále rozpracovány v podobě konkrétních návrhů
na úpravu správního řízení při posuzování žádostí o stanovení průzkumného území dle zákona č. 62/1988
Sb., o geologických pracích, a pro úpravu správního řízení při posuzování žádostí o předchozí souhlas se
stanovením dobývacího prostoru dle zákona č. 44/1988, o ochraně a využití nerostného bohatství. Nejedná
se však o úpravy, které by měly vliv na rámec pro povolování záměrů uvedených v příloze zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, ve smyslu tohoto zákona. Uvedené
Doplnění SURPOL a návrhy úpravy platné legislativy v oblasti geologických prací a horního zákona spočívají
v ustanovení přednostního práva pro stát jako vlastníka nerostného bohatství na jeho průzkumu a využití pro
výše uvedené kritické a superkritické nerostné suroviny.
Níže uvádíme stručnou charakteristiku potenciálních vlivů Doplňku SURPOL na sledované složky životního
prostředí na základě výše uvedených charakteristik předmětného doplnění a jím sledovaných cílů a
předběžného odborného odhadu vzhledem k řešenému území, stavu životního prostředí a jeho vývojových
trendů.

Sledovaná složka ŽP

potenciálně pozitivní vlivy a
příležitosti vyplývající
z implementace Doplnění
SURPOL

potenciálně negativní vlivy a
hrozby vyplývající
z implementace Doplnění
SURPOL

opatření pro zmírnění
rizik/dopadů na životní
prostředí a veřejné zdraví ve
vazbě na další postup SEA

Obyvatelstvo a veřejné
zdraví

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Ovzduší

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Klima a klimatické změny

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Hydrologické poměry

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví
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Sledovaná složka ŽP

potenciálně pozitivní vlivy a
příležitosti vyplývající
z implementace Doplnění
SURPOL

potenciálně negativní vlivy a
hrozby vyplývající
z implementace Doplnění
SURPOL

opatření pro zmírnění
rizik/dopadů na životní
prostředí a veřejné zdraví ve
vazbě na další postup SEA

Ochrana přírody a krajiny

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Horninové prostředí a
přírodní zdroje

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Průmysl energetika a
materiálové toky

Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Odpady

Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Doprava

Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Památková ochrana

Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
pozitivních vazeb a příležitostí

Vzhledem k charakteru
Doplnění SURPOL, jeho
výhradně organizačnímu
charakteru bez dopadu do
území bez identifikovaných
negativních vazeb a hrozeb

Nejsou navrhována žádná
opatření ani další kroky
v procesu posouzení vlivů na
životní prostředí a veřejné
zdraví

Z hlediska životního prostředí v kontextu využití nerostného bohatství se tedy nejedná o žádný věcný zásah
do postupu povolování geologického průzkumu ani těžby, který by měl potenciál ovlivnit životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Jedná se o úpravu formálního povolovacího řízení z hlediska kompetencí jeho
účastníků. Uvedenou změnou nedojde k žádným změnám v kritériích povolování geologických prací nebo
hornické činnosti z hlediska jejich kapacit, umístnění nebo jejich možného vlivu na životní prostředí a
přírodní zdroje, provozních podmínek, použití technologií průzkumu nebo těžby, vyhodnocování a
monitoringu vlivů na životní prostředí, stanovování věcných podmínek provádění geologických prací, resp.
hornické činnosti nebo způsobu provádění těchto prací. Jedná se pouze o úpravu hierarchie a práv
účastníků při nakládání s nerostným bohatstvím ČR. V zásadě by tímto tedy měl být stanoven další
ochranný režim pro nakládání s kritickými a superkritickými výhradními nerostnými surovinami v ČR
v podobě zakotvení přednostního práva státu na jejich využití do legislativy.
Dle názoru zpracovatele vyhodnocení vlivů Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin
a jejich zdrojů na životní prostředí tak z věcného hlediska nemá výše zmíněné Doplnění SURPOL potenciál
ovlivnit životní prostředí. Postup posouzení vlivů provedených změn koncepce na životní prostředí je
v kompetenci příslušného úřadu.
Další průběh posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
V rámci zpracování oznámení nebyly identifikovány žádné potenciálně negativní vazby mezi předkládaným
doplněním koncepce a cíli ostatních strategických dokumentů v oblasti životního prostředí a veřejného
zdraví, ani žádné potenciálně negativní vlivy na sledované složky a problémové okruhy životního prostředí.
V rámci identifikace potenciálních vlivů implementace koncepce a vyhodnocení rizik a přínosů vůči
strategickým cílům v oblasti životního prostředí nebyly identifikovány žádné střety ani negativní vlivy na
sledované složky a problémové okruhy životního prostředí a trendy jeho vývoje v řešeném území.
Posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000
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V případě předkládaného Doplnění SURPOL se jedná o dílčí úpravu platné koncepce, která byla v rámci
svého pořízení posouzena mimo jiné z hlediska § 45 h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Posouzení vlivů platné SURPOL dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (Ing. Pavel Koláček, Ph.D, 2016) dospělo k závěru, že Surovinová politika České
republiky v oblasti nerostných surovin a jejích zdrojů nemůže mít potenciálně významný negativní vliv na
celistvost a příznivý stav předmětů ochrany soustavy Natura 2000. V případě zde diskutovaného Doplnění
SURPOL se nejedná o úpravu, která by měla potenciál jakýmkoliv způsobem změnit závěry dosavadního
posouzení. Jedná se o dílčí změnu v klasifikačních kategoriích nerostných surovin z hlediska jejich
strategického významu, jakožto změnu formálního charakteru bez dopadu do území, a dále o úpravu
hierarchie účastníků řízení v následných povolovacích řízeních, která je svou povahou procesní rovněž bez
územního průmětu a vazby na jednotlivé složky životního prostředí ani cíle přijaté v oblasti životního
prostředí a veřejného zdraví ostatními strategickými dokumenty. Provedená úprava nemá rovněž žádný
dopad do strategické části platné SURPOL, jejích priorit, cílů ani strategických záměrů, které jsou součástí
schválené koncepce.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se nejedná o úpravu naplňující definici § 45 h ZOPK, ve znění
pozdějších předpisů, tj. takovou koncepci, která může samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost EVL nebo PO. Vzhledem k tomu, že provedená úprava platné
koncepce nebude mít žádné dopady do území, ani do věcných záměrů v oblasti využití nerostného bohatství
ČR resp. podmínek jejich lokalizace, kapacitních charakteristik ani technologického provádění, neimplikuje
provedené doplnění SURPOL žádné potenciální vlivy na předměty ochrany ani celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí.
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ČÁST E
E.I

Doplňující údaje

Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky

Žádné negativní vlivy Doplnění SURPOL přesahující hranice České republiky se na strategické úrovni,
kterou se doplnění stávající platné koncepce zabývá, nepředpokládají.
Dokument je dílčím doplněním stávající platné Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich
zdrojů z roku 2017, který vkládá do stávajícího dokumentu dílčí podkapitolu, řešící možnosti přístupu
jednotlivých účastníků správních řízení v oblasti horního práva ve vztahu k vybraným strategickým
surovinám. Doplnění tak nemá územní průmět, ani dopad do strategických cílů a záměrů v oblasti
nerostných surovin obsažených v dosavadní platné verzi Surovinové politiky ČR. Charakter provedené
úpravy je formálně procesní bez věcného dopadu do surovinové politiky státu.
Z tohoto hlediska se jedná čistě o národní problematiku řešící lokální hierarchii a strategický význam surovin
a účastníků správních procesů, bez přesahů mimo hranice ČR. Nejsou tedy očekávány ani žádné přímé ani
nepřímé vlivy na území jiných států.

E.II

Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v
oznámení koncepce

Speciální mapové výstupy v souvislosti s oznámením nebyly zpracovány.

E.III

Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na
životní prostředí a veřejné zdraví

Vzhledem k charakteru předkládaného Doplnění SURPOL, jeho procesně formálnímu charakteru, absenci
územních dopadů a vazby vůči životnímu prostředí v kontextu vyhodnocení a uplatňování dosavadní platné
SURPOL a stavu a vývojovým trendům životního prostředí a souvisejících oblastí nepředpokládáme žádné
přímé negativní vlivy realizace předkládaného Doplnění SURPOL na životní prostředí nebo veřejné zdraví.

E.IV

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů

V případě předkládaného Doplnění SURPOL se jedná o dílčí úpravu platné koncepce, která byla v rámci
svého pořízení posouzena mimo jiné z hlediska § 45 h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Posouzení vlivů platné SURPOL dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (Ing. Pavel Koláček, Ph.D, 2016) dospělo k závěru, že Surovinová politika České
republiky v oblasti nerostných surovin a jejích zdrojů nemůže mít potenciálně významný negativní vliv na
celistvost a příznivý stav předmětů ochrany soustavy Natura 2000. V případě předmětného doplnění se
nejedná o úpravu, která by měla potenciál jakýmkoliv způsobem změnit závěry dosavadního posouzení.
Jedná se o dílčí změnu v klasifikačních kategoriích nerostných surovin z hlediska jejich strategického
významu, jakožto změnu formálního charakteru bez dopadu do území, a dále o úpravu hierarchie účastníků
řízení v následných povolovacích řízeních, která je svou povahou procesní rovněž bez územního průmětu a
vazby na jednotlivé složky životního prostředí ani cíle přijaté v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví
ostatními strategickými dokumenty. Provedená úprava nemá rovněž žádný dopad do strategické části
SURPOL, jejích priorit, cílů ani strategických záměrů, které jsou součástí schválené koncepce.
Z výše uvedených důvodů se z pohledu zpracovatele SEA pro původní SURPOL a zpracovatele oznámení
změny koncepce domníváme, že se nejedná o úpravu, která by naplnila znění § 45 h ZOPK, ve znění
pozdějších předpisů, a v této souvislosti nejsou součástí oznámení změny koncepce příslušných orgánů
ochrany přírody podle § 45 i ZOPK, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že příslušný úřad nebo věcně
a místně příslušný orgán ochrany přírody dospěje v průběhu zjišťovacího řízení k opačnému záměru budou
tato stanoviska doplněna.
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ČÁST F

PŘÍLOHY

Doplnění Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, které bylo vzato na
vědomí Usnesením vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020

KONEC TEXTU OZNÁMENÍ KONCEPCE „Doplnění SURPOL dle Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3.
2020“.
Datum zpracování dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování,
se nachází v jeho úvodní části.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1

DOPLNĚNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI NEROSTNÝCH
SUROVIN A JEJICH ZDROJŮ, KTERÉ BYLO VZATO NA VĚDOMÍ USNESENÍM VLÁDY
ČR Č. 183 ZE DNE 9. 3. 2020

Doplnění materiálu s názvem „Surovinová politika České republiky
v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, který byl schválen
usnesením vlády České republiky ze dne 14. června 2017 č. 441
o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin
a jejich zdrojů

Doplnění dokumentu s názvem „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných
surovin a jejich zdrojů“ (dále jen „státní surovinová politika“) je zpracováno mimo jiné
v návaznosti na evropskou integrovanou surovinovou strategii, tedy na dokument
Evropské unie Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a
zaměstnanost v Evropě (v originálu The Raw Materials Initiative - meeting our critical
needs for growth and jobs in Europe {SEC(2008)2741} /*COM/2008/0699 final*/“).
V kapitole 3.2.9. státní surovinové politiky se doplňují subkapitoly 3.2.9.1. až 3.2.9.3, které znějí:

3.2.9.1 KRITICKÉ A SUPER KRITICKÉ NEROSTNÉ SUROVINY
Ke splnění závazku z Programového prohlášení vlády České republiky, s ohledem
na rostoucí význam nových moderních průmyslových odvětví, na roli nových high tech
nerostných surovin a omezené disponibilní zdroje v těchto odvětvích, je v rámci nové
státní surovinové politiky věnována skupině kritických a super kritických nerostných
surovin mimořádná pozornost.
Pro potřeby Státní surovinové politiky jsou z vyhrazených nerostů stanoveny tyto dvě
specifické kategorie nerostů strategického významu:
a) kritické vyhrazené nerosty: antimon, beryllium, fluorit, germanium, chróm, indium,
kobalt, kovy platinové skupiny, magnesit, niob, prvky lehkých vzácných zemin,
prvky těžkých vzácných zemin, přírodní grafit, wolfram, tantal, zirkonium a titan;
b) superkritické vyhrazené nerosty: zlato, uran, lithium, rubidium a cesium.
Změna, anebo doplnění kategorie kritických a superkritických vyhrazených nerostů je
možná výhradně v rámci řádné aktualizace Státní surovinové politiky.

Na zkoumání ložisek těchto nerostů a jejich potenciálních ložiskových výskytů a zdrojů na
českém území má stát speciální zájem. Stát připraví do konce roku 2021 s využitím
kapacit České geologické služby a relevantních státních podniků či institucí Program

geologického průzkumu zaměřeného na nerostné suroviny využívané v nových moderních
high tech odvětvích.
Stát rovněž deklaruje, že chce více ingerovat do procesu geologického průzkumu
a následného nakládání s těmito nerosty. Pro vyhledávání, průzkum a těžbu kritických
a superkritických vyhrazených nerostů budou v právních předpisech stanoveny zvláštní
podmínky, pro které zároveň platí, že pro kategorii ostatních vyhrazených nerostů se
nepoužijí.
Podmínky pro vyhledávání, průzkum a těžbu kritických a superkritických vyhrazených
nerostů budou založeny na následujících principech:
3) informace o podaných žádostech o stanovení průzkumného území na vyhledávání
a průzkum

kritických,

anebo

superkritických

vyhrazených

nerostů

budou

Ministerstvem životního prostředí zveřejněny v Obchodním věstníku, přičemž
správní řízení bude zahájeno až uplynutím lhůty stanovené pro tyto případy
v zákoně. Postup uvedený v předchozí větě se použije i pro žádosti, kde v místě
navrhovaného průzkumného území, lze nahromadění kritických nebo superkritických
vyhrazených nerostů důvodně očekávat;
4) v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
budou stanoveny:
Příloha 4

a) zvláštní podmínky pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území pro
kritické vyhrazené nerosty;

Příloha 5

b) zvláštní podmínky pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území pro
superkritické vyhrazené nerosty (např. negativní stanovisko vlády České
republiky

k vyhledávání

nebo

průzkumu

konkrétního

superkritického

vyhrazeného nerostu);
5) v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů budou stanoveny zvláštní podmínky přednostního práva
na získání předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru pro superkritické vyhrazené nerosty, a to tak, že přednost pro získání
předchozího souhlasu má organizace, která provedení geologického průzkumu
výhradního ložiska finančně zajišťovala, jestliže taková osoba toto právo neuplatní,
pak zadavatel průzkumu.
Příloha 6
Příloha 7

3.2.9.2 CÍLE PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O STANOVENÍ PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn
o zvláštní náležitosti u žádosti o stanovení průzkumného území pro kritické a superkritické
vyhrazené nerosty. Náležitosti žádosti budou stanoveny tak, aby bylo možné ve správním
řízení posoudit:
e) soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy platné státní surovinové politiky,
f) přínosnost plánovaného geologického průzkumu pro stát z hlediska získání nových,
dosud neznámých informací o geologické stavbě území, efektivita navrhovaného
průzkumu,
g) přínosnost

plánovaného

geologického

průzkumu

pro

budoucí

surovinovou

bezpečnost a surovinovou soběstačnost České republiky, nebo
h) přínosnost plánovaného geologického průzkumu pro budoucí energetickou
bezpečnost a energetickou soběstačnost České republiky.
Příloha 8

3.2.9.3 CÍLE

PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O PŘEDCHOZÍ SOUHLAS SE STANOVENÍM

DOBÝVACÍHO PROSTORU

Do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů budou doplněny náležitosti žádosti o udělení předchozího
souhlasu pro podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru pro kritické a superkritické
vyhrazené nerosty. Náležitosti žádosti budou stanoveny tak, aby bylo možné ve správním
řízení posoudit:
e) soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy platné státní surovinové politiky,
f) soulad navrhovaných aktivit s cíli a principy Hospodářské strategie České republiky,
g) aktuální situaci na trhu s danou komoditou a jeho předpokládaný výhled nebo
h) navrhovaný způsob zpracování kritického nebo superkritického vyhrazeného
nerostu nebo popis navazujících výrobních procesů a jejich vazba na umístění
ložiska.
Příloha 9

Účinnost:
Doplnění státní surovinové politiky bude aplikováno ve správních řízeních od okamžiku
účinnosti tímto Doplněním Státní surovinové politiky předvídaných novelizací právních
předpisů.

Ustanovení Doplnění státní surovinové politiky se uplatní výhradně na nová ke dni
účinnosti Doplnění Státní surovinové politiky nestanovená průzkumná území. Správní
řízení zahájená před dnem účinnosti tímto Doplněním Státní surovinové politiky
předvídaných novelizací právních předpisů se dokončí dle dosavadního znění Státní
surovinové politiky.

