
Kapitola Životní prostředí uzavřena

V rámci jednání s Evropskou unií uzavřela dne 1. června 2001 Česká republika jednu
z nejobtížnějších a finančně nejnáročnějších kapitol – kapitolu 22: Životní prostředí. Ministerstvu
životního prostředí se podařilo ukončit vyjednávání o této kapitole v plánovaném termínu za
švédského předsednictví EU.

Vedle kapitoly 22: Životní prostředí vyjednali zástupci České republiky ještě předběžné uzavření kapitoly
„sociální politika a zaměstnanost“, takže Česká republika má v současnosti uzavřeno 17 z celkových
30 kapitol, do nichž je rozdělena látka pro přístupové rozhovory.

Současná přechodná období
Dne 1. června 2001 předala Evropská unie České republice společnou pozici k této kapitole, ve které

souhlasila s udělením přechodných období ČR v této podobě:
1. směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech - pro recyklace obalů z plastů a znovuvyužití

všech druhů obalů do 31. 12. 2005;
2. směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod – pro zajištění odpovídajícího sběru

odpadních vod a jejich čištění v obcích nad 2000 obyvatel do 31. 12. 2010, s tím, že v obcích nad 10 000
ekvivalentních obyvatel bude zajištěn odpovídající sběr a čištění odpadních vod.

Evropská unie nerozhodla o udělení přechodného období pro směrnici 96/61/ES o integrované prevenci
a omezování znečištění (IPPC). ČR žádala o přechodné období do konce roku 2012 pro jediné zařízení
(Teplárna Přerov) kategorizované jako stávající (tj. v provozu před říjnem 1999); Evropská unie se bude
žádostí zabývat až po přijetí nové směrnice ES o znečištění ovzduší z velkých spalovacích zdrojů, která je
podstatou žádosti o přechodné období pro IPPC.

Co se týče žádosti o přechodné období do 30. října 2004 pro nová zařízení, Evropská unie vyzvala
Českou republiku, aby tato zařízení splňovala podmínky směrnice IPPC k datu vstupu do Evropské unie.
O této otázce tedy bude ČR s EU ještě diskutovat.

Vývoj vyjednávání kapitoly 22: Životní prostředí
První Poziční dokument ke kapitole 22: Životní prostředí byl zpracován a schválen vládou v červnu

1999. V něm ČR požádala o sedm přechodných období. Jejich časový rozsah byl zpřesněn v Dodatku
k pozičnímu dokumentu, schváleném vládou v květnu 2000 a předloženém Evropské unii v červenci 2000
(vedle dvou přechodných období, platných v současnosti, žádala ČR ještě o přechodná období ke směrnici
91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, dále ke směrnici
76/464/EHS o vypouštění nebezpečných látek do povrchových vod, ke směrnici 98/83/ES o kvalitě vody
určené pro lidskou spotřebu, ke směrnici 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnici 92/43/EHS
o ochraně přírodních stanovišť a konečně ke směrnici 96/61/ES o integrované prevenci a omezování
znečištění).

V červenci 2000 předala ČR dále odpovědi na soubor otázek EU nejen k požadovaným přechodným
obdobím, ale i k dalším směrnicím. Na další dotazy EU v prosinci 2000 předala česká strana další
Dodatečné informace dne 6. února 2001. Tehdy také došlo k odstoupení od tří žádostí o přechodné
období.

U směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů vyslovila EU
názor, že k datu vstupu do EU postačí přijetí akčních programů ke zlepšení a ty musí být následně naplněny do
4 let – to je v souladu s původní žádostí o přechodné období do konce roku 2006. Výsledek podrobného
monitoringu nepotvrdil u směrnice 76/464/EHS o vypouštění nebezpečných látek do povrchových vod
původní předpoklad větších a investičně náročných problémů se splněním limitů směrnice.

U směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních
stanovišť se rozhodlo (vzhledem k nutnosti rychlého zapojení do soustavy Natura 2000 a zajištění ochrany
vzácných biotopů a druhů živočichů a rostlin v územích, která se pouze částečně budou krýt s územími
chráněnými podle současných českých předpisů), že přípravné práce (mapování území ČR a
vyhodnocování) budou zrychleny tak, aby návrh území pro soustavu Natura 2000 byl k dispozici k datu
vstupu do EU.

Koncem března 2001 ČR předala Evropské unii specifikaci své žádosti o přechodné období pro směrnici
96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Podle hloubkového průzkumu u jednotlivých
podniků, kterých se směrnice bude týkat, bylo zjištěno, že pouze jeden podnik (Teplárna Přerov) nemůže
z důvodů investičních cyklů splnit jeden z požadovaných parametrů. Pro tento podnik bylo požádáno o přechodné
období. Současně bylo požádáno paušální přechodné období pro všechna nová zařízení ve smyslu směrnice (tj.
uvedená do provozu po 30. 10. 1999) do 30. 10. 2004, neboť k referenčnímu datu vstupu příslušný zákon pouze
vstoupí v účinnost a vydání integrovaných povolení je záležitostí na řadu měsíců. U stávajících zařízení je



požadavek směrnice vztažen až k datu 30. 10. 2007. K dnešnímu dni je v ČR cca 30 nových zařízení ve smyslu
směrnice.

Následné opakované konzultace s Evropskou komisí dospěly k možnosti ustoupit od žádosti o přechodné
období pro směrnici 98/83/ES o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu. Výsledky monitoringu, který byl
zahájen na podzim 2000, neukázaly významná překročení limitů směrnice a Evropská unie povolila České
republice využití časově omezených výjimek podle směrnice pro jednotlivé vodovody, kde dojde k překročení
určitého parametru.

Srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi
První zemí, která předběžně uzavřela vyjednávání o kapitole Životní prostředí, bylo Slovinsko

v březnu 2001. Výsledkem je přiznání tří přechodných období, velmi podobných českým: čištění městských
odpadních vod, obaly a obalové odpady a 15 stávajících zařízení podle směrnice IPPC. Na zasedání
mezivládní konference 1. 6. 2001 uzavřely kapitolu 22: Životní prostředí vedle České republiky i Maďarsko a
Estonsko.

Aktuální vývoj legislativy v roce 2001

Přijatá legislativa (kapitola 22: Životní prostředí)
Legislativní oblast účinnost vazba na legislativu EU

HORIZONTÁLNÍ OPATŘENÍ
Zákon č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní
prostředí

1. leden 2002 85/337, 97/11

Kvalita ovzduší
Zákon č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích

1. červenec 2001 98/70, 97/68

Novela č. 97/2000 vyhlášky MŽP č. 117/1997 stanovující
emisní limity pro stacionární zdroje znečišťování

94/67, 89/369, 88/609, 93/12

Nakládání s odpady
Zákon o odpadech a změně některých dalších zákonů -
15. května schválen PČR

1. ledna 2002 75/442, 91/689, 75/439, 96/59, 86/278,
91/157, 1999/31, 259/93, 2000/53

Vyhláška MŽP č.391/2000 k inventarizaci zařízení s
PCB

částečné 96/59

Kvalita vod
Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví 1. ledna 2001 98/83, 76/160
Vyhláška MZ č. 464/2000 , kterou se stanoví hygienické
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity
venkovních ploch

1. leden 2001 76/160

Vyhláška MZ č.37/ 2001 o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou

1. únor 2001 98/83, 75/440, 79/869

Vyhláška MZ č. 376/2000 o požadavcích na pitnou vodu 1. leden 2001 98/83, 75/440,
Omezování průmyslového znečištění

Vyhláška MV č. 383/2000, kterou se stanoví zásady pro
stanovení zóny havarijního plánování

7. listopad 2000 9682

Chemické látky a GMO
Vyhláška MŽP .č 372/2000, stanovující technická řešení,
pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný
organizmus

1. leden 2001 90/219, 90/220

Vyhláška MŽP .č. 373/2000, kterou se stanoví
požadavky na ochranná opatření při nakládání s GMO

1. leden 2001 90/219, 90/220

Vyhláška MŽP .č. 374/2000 o bližších podmínkách
nakládání s GMO

1. leden 2001 90/219, 90/220

Vyhláška MŽP .č. 391/ 2000, stanoví podmínky
autorizace a odborné způsobilosti, seznam
nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz je možný
jen se souhlasem MŽP

14. listopad 2000 Nařízení Rady EEC č. 793/93 a č.
2455/92

Vyhláška MŽP .č. 390/2000 stanoví seznam chemických
látek, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je
omezeno

14. listopad 2000 76/69

Civilní ochrana
Nařízení vlády č. 463/2000 o stanovení pravidel
k mezinárodním záchranným operacím a humanitární
pomoci

1. leden 2001 98/22, 99/847

Nařízení vlády č. 462 o krizovém řízení 1. leden 2001 98/22, 99/847



Legislativa v různých fázích legislativního procesu (kapitola 22: Životní prostředí)
Legislativní oblast předpokládaná

účinnost
vazba na legislativu EU

KVALITA OVZDUŠÍ
Návrh zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy a
klimatického systému Země
– schválila PČR v prvním čtení

1. listopad 2001 96/62, 97/101, 80/779, 82/884, 85/203,
92/72, 99/30, 99/13, 2000/69, 94/63,
88/609, 84/360, 2000/76, 93/12,
1999/32, 94/67, 89/369, 89/429,
2037/2000, 78/176, 91/692, 1999/269,
97/283

Nakládání s odpady
Návrh zákona o obalech 1. leden 2002 94/62, 97/129, 97/138, 1999/177,

2001/171
Prováděcí předpisy k zákonům o odpadech
a o obalech

1. leden 2002 74/442, 91/689, 75/439, 96/59, 86/278,
91/157, 99/31, 94/62

Kvalita vod
Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích
Schválen PS PČR

1. leden 2002 91/271, 75/440

Návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů
 – schválen ve 2. čtení PS PČR

1. leden 2002 91/271, 91/676, 76/464, 76/160, 75/440,
80/440, 80/68, 78/659, 79/923

Soubor 31 vyhlášek a nařízení vlády k „vodnímu
zákonu“

1. leden 2003 91/271, 76/464, 75/440,78/659, 76/160,
78/176, 82/217, 2000/76

Vyhláška vymezující koupací oblasti Připravuje se  76/160
OCHRANA PŘÍRODY

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů

1. leden 2003 92/43, 79/409, 97/266

Novela zákona č. 16/ 1997Sb. o podmínkách dovozu
a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin

1. leden 2003 338/97, 939/97, 191/2000, 348/81,
3254/91, 83/129

Návrh zákona o zoologických zahradách 1. leden 2003 1999/22
OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A MANAGEMENT RIZIK

Zákon o integrované a omezování znečištění (IPPC) a
o integrovaném registru znečištění
– bude projednán vládou 6. června 2001

1. leden 2003 96/61, 2000/479

CHEMICKÉ LÁTKY A GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY
Návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních
přípravků a účinných látek na trh

1. červenec 2002 67/548, 88/379, 76/769, 2455/92, 793/93,
87/18, 73/404

HLUK
Návrh nařízení vlády k zákonu č. 22/Sb. ve znění
zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na
výrobky
–bude předložen vládě v říjnu 2001

1. duben 2002 2000/14

Příprava nového Implementačního plánu, další aktivity (nový screening)
Předběžným uzavřením vyjednávání o kapitole Životní prostředí aktivity resortu životního prostředí

směrem k EU zdaleka nekončí. Naopak, je nutné pokračovat v náročném legislativním programu a předávat
Evropské unii další informace, k jejichž předání se ČR zavázala.

Největším úkolem, který plní MŽP pro Evropskou unii, je aktualizace Implementačního plánu pro
oblast Životní prostředí, který vláda schválila 26. července 2000 usnesením č. 772. Implementační plán na
cca 1500 stranách podrobně popisuje způsob implementace jednotlivých směrnic v ČR. Nyní bylo
provedeno vyhodnocení jeho účinnosti za uplynulý rok, byly sem vloženy nové předpisy ES z roku 2000 a
některé údaje byly upraveny. Po meziresortním projednání bude nová verze Implementačního plánu
předložena vládě ČR do konce července 2001.

Finanční zabezpečení
Po úspěšném ukončení vyjednávání o kapitole 22: Životní prostředí zůstává klíčovým úkolem České republiky,

zejména pak Ministerstva životního prostředí, splnit veškeré závazky, vzniklé v průběhu vyjednávacího
procesu. V případě zajištění finančních prostředků, identifikovaných v Implementačním plánu pro oblast Životní
prostředí a potažmo v Národním programu přípravy ČR na členství v EU, lze předpokládat splnění všech úkolů
k datům stanoveným v rámci vyjednávacího procesu.

V současné době probíhají intenzivní jednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem zahraničí
o otázkách zajištění nekrytých potřeb MŽP na státní rozpočet. V této souvislosti projednávala vláda dne
9. května 2001 materiál „Návrh finančního zabezpečení nekrytých potřeb vyplývajících z Národního



programu v oblasti životního prostředí”. Vláda svým usnesením č. 454 vyslovila souhlas s uplatněním
potřeby MŽP o navýšení rozpočtové kapitoly o 259 mil. Kč a uložila ministrům financí a životního prostředí ve
spolupráci s rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR řešit tuto potřebu využitím výnosů
ze zpoplatnění podzemních vod s možností překlenovacího řešení prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí. MŽP intenzivně pracuje na hledání nejvhodnějšího řešení překlenovacího období (v současné
době se ještě minimalizuje požadavek MŽP o navýšení rozpočtové kapitoly MŽP pro rok 2001; původní
částka 259 mil. Kč bude pravděpodobně snížena) a předpokládá se, že při projednávání finanční kapitoly
Národního programu budou potřeby MŽP uspokojeny i ve světle závěrů vyjednávacího procesu.

Závěr
Ministerstvo životního prostředí zajišťuje úspěšný průběh vyjednávacího procesu s Evropskou unií

v oblasti životního prostředí tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro splnění cíle České republiky stát se k 1.
lednu 2003 členskou zemí Evropské unie. Uzavření kapitoly 22: Životní prostředí patří k dalším krokům na
této cestě.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)

Soledad Blanco v ČR
Ve dnech 30. – 31. května 2001 navštívila Českou republiku Soledad Blanco, vedoucí oddělení

rozšíření Generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí (DG ENV) zemí EU.

První den návštěvy se paní Blanco setkala s první náměstkyní ministra životního prostředí a ředitelkou
sekce legislativy a státní správy Danou Římanovou, s níž diskutovala o dosavadním legislativním pokroku
České republiky v aproximačním procesu a postupu reformy veřejné správy v oblasti životního prostředí.
Poté se zúčastnila jednání Podvýboru pro dopravu, životní prostředí a energetiku, jemuž předsedala
náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka sekce zahraničních vazeb Ing. Martina Motlová.
Spolupředsedajícím za Evropskou komisi byl Rutger Wissels, vedoucí Českého týmu Generálního ředitelství
EK pro rozšíření. Předmětem jednání Podvýboru, jenž se schází jednou ročně za účelem provádění
Evropské dohody, byly technické otázky plnění Evropské dohody v oblasti životního prostředí.

Dne 31. května 2001 vystoupila S. Blanco na celostátní konferenci k projektu Evropské komise na
podporu EMAS v České republice. Návštěva byla ukončena setkáním s vrchním ředitelem sekce evropské
integrace Ministerstva zahraničních věcí Petrem Kubernátem - diskutovalo se o otázkách týkajících se
vyjednávání ke kapitole 22: Životní prostředí.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)


