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Životní prostředí v ČR

• Stav životního prostředí ČR se 
dlouhodobě od roku 1990 zlepšuje, 
mírné zlepšení bylo zaznamenáno
i mezi lety 2012 a 2013 

• Postupně klesá podíl výroby elektřiny 
v parních elektrárnách, roste význam 
jaderné energie a energie 
z obnovitelných zdrojů

• Pokračuje trend snižování odběrů 
a spotřeby vody

• Klesá celková produkce odpadů

• Kvalita ovzduší se nezlepšuje –
zejména v oblastech s často 
překračovanými imisními limity

• Spotřeba domácností zásadně 
ovlivňuje kvalitu ovzduší –
z lokálních topenišť pochází 40,9 % 
emisí PM10

• Pokračují zábory zemědělské a lesní 
půdy v důsledku zástavby území

• Energetická náročnost se snižuje, ale 
je stále vysoká v porovnání s EU.

• Málo uspokojivá situace ohledně 
eutrofizace stojatých a tekoucích vod



Emise znečišťujících látek

Vývoj celkových emisí okyselujících látek v ČR a úroveň národních emisních stropů 
pro rok 2010 [index, 1990 = 100]; [kt.rok-1 v ekvivalentu okyselení], 1990–2013

• Setrvalý pokles emisí znečišťujících látek do ovzduší od roku 1990 
z důvodu restrukturalizace národního hospodářství



Kvalita ovzduší
• I přes dlouhodobý pokles emisí se kvalita 

ovzduší na území ČR nezlepšuje
• V roce 2013 na 37,0 % plochy ČR došlo 

k překročení hodnoty imisního limitu

Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu 
v ovzduší, 2013

• V roce 2013 byl imisní limit překročen 
na 17,4 % plochy území ČR, nadlimitní 
koncentraci BaP bylo vystaveno 54,5 % 
obyvatel

Oblasti ČR s překročenými imisními limity pro ochranu 
zdraví, 2013



Emise skleníkových plynů
• Emise skleníkových plynů klesají v ČR rychleji než v EU28
• V období 1990–2012 emise v ČR poklesly o 33 %

Emise skleníkových plynů v ČR v sektorovém členění [Mt CO2 ekv.], 1990–2012 



Jakost povrchových vod
Živiny ve vodních tocích

• 1992–2013 pokles průměrné koncentrace dusičnanů 
v českých tocích o 21 % (celkového fosforu o 59 %) 

Průměrné koncentrace dusičnanového dusíku v ČR [mg.l-1], 1992–2013



Ekologické zemědělství

Podíl ekologicky obhospodařované půdy v ČR [%], 
1990–2013 

• V roce 2013 rozloha zemědělské půdy obhospodařované ekologicky 
v ČR více než 490 tis. ha, tj. 11,7 % zemědělského půdního fondu ČR 

3x



Fragmentace krajiny

Fragmentace krajiny dopravou v ČR, 2010

• Úbytek nefragmentovaných ploch v ČR klesá, proces fragmentace krajiny 
liniovými stavbami v ČR však pokračuje

• V roce 2010 rozloha fragmentované krajiny tvořila 63,4 % území ČR



Lesy

Vývoj defoliace starších porostů jehličnanů (nad 59 let) 
v ČR podle tříd [%], 1991–2013

• Poškození lesních porostů v ČR vyjádřené procentem defoliace 
je stále velmi vysoké, zejména u starších porostů jehličnanů

• V ČR defoliace nejvyšší v Evropě



Doprava

Vývoj struktury přepravních výkonů osobní 
dopravy v ČR dle druhů dopravy [%], 1990–2013 

• Podíl hromadné dopravy na celkové osobní dopravě je v ČR
vyšší než v EU28 (cca třetina celkových přepravních výkonů)

• Nárůst individuální dopravy pokračuje hlavně v zemích východní Evropy
• V ČR pokles o 6 % v období 2005–2012



Energetika
• Nejvíce energie se spotřebovává v průmyslovém sektoru, v domácnostech 

a v dopravě

Konečná spotřeba energie dle odvětví v ČR [PJ], 1990–2013 



Materiálová náročnost hospodářství

• Domácí materiálová spotřeba na 
obyvatele v ČR poklesla v období 
2000–2012 o 16 %, je však nadále 
vyšší než průměr EU28

• Materiálová náročnost hospodářství 
v ČR klesá, snižují se tak zátěže 
životního prostředí na jednotku HDP

• Vývoj ekonomiky je nadále značně 
provázán se spotřebou materiálů, 
dochází ale k tzv. relativnímu 
decouplingu

Materiálová náročnost hospodářství ČR a decoupling
spotřeby materiálů a výkonu ekonomiky [index, 1990 = 100], 

1990–2013 



Nakládání s odpady



Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 
pro období 2015–2025

[2015]

Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR

[10/2015]

Politika ochrany klimatu 
v České republice

[2016]

Plán odpadového 
hospodářství 2015–2024

[12/2014]
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Státní politika životního prostředí ČR 
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zlepšení kvality ovzduší v ČR

[2015]

Znečištění ovzdušíOdpady



OPŽP 2007–2013 

• Z alokace 123,3 mld. Kč dosud proplaceno téměř 91 mld. Kč
• Za rok 2014 proplaceno rekordních 31,5 mld. Kč
• Místo predikované ztráty na rok 2014 ve výši 13 mld. Kč ztráta 0 Kč

OPŽP od roku 2007 zatím přispělo:

• Ke snížení spotřeby energie o 1 441 739 GJ/rok

• Ke zvýšení výroby energie z OZE o 91 545 GJ/rok

• Ke snížení vypouštěného znečištění v ČR vyjádřeného parametrem BSK5 o 74 %

• K nárůstu rekultivovaných ploch starých skládek o více než 81 ha

• K vybudování více než 54 % všech nově realizovaných kanalizačních sítí v ČR

• K vybudování více než 46 % všech nově realizovaných ČOV v ČR



OPŽP 2014–2020

• Celková alokace 2,636 mld. € z EFRR a FS (cca 72,4 mld. Kč)

• Program schválen 30. dubna 2015

• Příjem žádostí o podporu bude spuštěn v polovině srpna (14. 8.) tohoto
roku. První výzvy budou zaměřeny na snižování rizika povodní, zlepšování
kvality ovzduší v sídlech, ochranu a péči o přírodu a krajinu, sběrné dvory



Kotlíkové dotace v rámci 
OPŽP 2014 - 2020

• Celková alokace: 9 mld. Kč

• Celkový cíl: vyměnit 80 tisíc kotlů (20 tisíc kotlů do roku 2018)
• 3 cykly výzev pro 2 letech, soutěžní (kolové) výzvy

• Vyhlášení 1. výzvy pouze pro kraje s finanční alokací 3 mld. Kč, 
předpoklad: červenec 2015

• Dotace mohou být poskytovány na území celé České republiky

• Realizované zdroje musí splňovat přísné požadavky směrnice Ekodesign
• Podmínka snížení energetické náročnosti objektu
• Maximální způsobilé výdaje: 150 tis. Kč
• Podpora do výše 70–85 % dle typu kotle



Program Nová zelená úsporám

• Cíle programu NZÚ

Podpora realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov
• Přínosy

Vysoký multiplikační efekt, mobilizace soukromých zdrojů
Klíčový prorůstový program pro českou ekonomiku

• Očekáváné zdroje programu NZÚ
Podíl z výnosů dražeb emisních povolenek cca 27 mld. Kč

• Současný stav

Od. 15. května otevřen příjem žádostí
Alokace 1,1 mld. Kč, z toho 600 mil. Kč pro RD a 500 mil. Kč pro BD
K datu 2. června 2015: 783 žádostí – 196 mil. Kč



Děkuji za Vaši pozornost


