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Evropa jako úkol

Evropská Zelená dohoda se prolíná napříč zásadními 

prioritami českého předsednictví EU.

Energetická nezávislost, klimatická neutralita, odolná 

krajina, to je alfa a omega našich cílů v oblasti 

životního prostředí, je to náš zásadní úkol. 

- Anna Hubáčková, 
ministryně životního 

prostředí



Balík Fit for 55

• Ochrana klimatu a energetická bezpečnost: 13 legislativních návrhů
k dosažení klimatické neutrality v roce 2050

Adaptace na změnu klimatu

• Obnova krajiny po lince půda – voda – lesy

Ochrana a obnova biodiverzity

• Zachování přírodního bohatství krajiny

Oběhové hospodářství a snižování znečištění

• Zlepšení surovinové bezpečnosti a energetické nezávislosti EU

Světelné znečištění

• Snížení negativního dopadu na lidské zdraví a biodiverzitu



Ochrana klimatu a energetická bezpečnost: 13 legislativních návrhů k 
dosažení klimatické neutrality v roce 2050

V Radě pro životní prostředí budeme řešit:

 Obchodování s povolenkami (ETS)

 Sdílení úsilí mezi členskými zeměmi (ESR)

 Změny ve využívání území k zlepšení zachytávání CO2 (LULUCF)

 Sociální klimatický fond: kompenzace sociálních dopadů

 Emise CO2 z aut

 Nalezení společného postupu všech členských zemí EU a shody s Evropským
parlamentem na finální podobě v trialozích

Předpoklad pro odklon od fosilních paliv (vč. strategické nezávislosti na jejich
dodávkách), klíčová vazba na RePowerEU. 

Finanční podpora: Fit For 55 přináší peníze pro modernizaci a transformaci české
ekonomiky - až 1000 mld. Kč pro ČR do 2030

globální jednání o klimatu COP27 (7. – 18.11., Egypt)



Obnova krajiny po lince půda – voda – lesy

V Radě pro Životní prostředí budeme řešit:

 Deforestaci (ochrana lesů i mimo EU) – finalizace

 Obnovu ekosystémů (Nature Restoration Law) – start projednávání

 Ochranu a obnovu půdy – diskuse na neformální Radě, konference

Priorita CZ PRES: Adaptace je stejně důležitá jako snižování emisí.

Ochrana biodiverzity a funkčních ekosystémů je základním předpokladem úspěchu

pro zadržování vody v krajině, zdravou a úrodnou půdu, funkční lesy ad.

Zásadní mezinárodní událost: Zasedání Úmluvy o biodiverzitě COP15 (5. – 17.12., 

Kanada). ČR bude koordinovat pozici EU a vést za EU vyjednávání (rovněž na řadě

dalších mezinárodních jednání)

Zachování přírodního bohatství krajiny



Zlepšení surovinové bezpečnosti a energetické nezávislosti EU

Cílem je cirkulární ekonomika, maximální snížení znečištění a klimaticky

neutrální EU

V Radě pro Životní prostředí budeme řešit:

Baterie a odpadní baterie

 Komplexní návrh pro celý životní cyklus baterií je ve finální fázi vyjednávání, 

naším cílem je dosažení shody mezi institucemi

 Zlepšení surovinové bezpečnosti a energetické nezávislosti EU, snížení

závislosti na dodávkách surovin z nestabilních regionů

 Zvýšení udržitelnosti celé produkce baterií

 Zlepšení nakládání s odpadními bateriemi

 Snadno dostupné informace o bateriích pro státy a veřejnost: bateriový pas



Zlepšení surovinové bezpečnosti a energetické nezávislosti EU

Návrh revize směrnice k průmyslovým emisím

 Posílení principu prevence a zlepšení efektivity využívání zdrojů

 Zlepšení u průmyslově znečištěných odpadních vod

 Zrychlení zavádění environmentálně pokročilých technik

Související nařízení k Portálu pro průmyslové emise zpřehlední informace o 

emisích z regulovaných zařízení

 Snahou CZ PRES bude dosáhnout co největšího pokroku při projednávání a 

předložit text k diskuzi ministrů



Snížení negativního dopadu na lidské zdraví a biodiverzitu

Chceme zvýšit informovanost o opomíjené problematice, nabídnout možná

řešení na evropské úrovni.

Nezbytná osvěta o nutnosti chránit nejenom denní, ale i noční životní prostředí.

 Dopad na zdraví člověka

 Dopad na biodiverzitu

 Hospodářské dopady



13. – 14. července – neformální jednání Rady pro životní prostředí (Praha)

13. září – konference k adaptaci (Praha)

13. - 15. září – seminář k CITES (Jakarta)

5. – 7. října – doprovodná akce CZPres v rámci 9. konference Životní prostředí pro Evropu

26. října – seminář ke světelnému znečištění (Brno)

24. listopadu – konference ke kvalitě ovzduší (Praha)

29. června – seminář o dopadech agrese Ruska vůči Ukrajině na životní prostředí (Praha)

18. července – výstava k Ukrajina okem přírodovědců (MŽP)

22. – 26. srpna – European Congress of Conservation Biology

5. – 6. září – konference geoparků, geovědní popularizace a geoturismu

12. – 13. října – Conference on Nature Restoration 



➢ Zůstaňte s námi na www.mzp.cz, Facebooku: @MinisterstvoZP a @annahubackovaa

Twitteru @mzpcr a @hubackova_anna a Instagramu: @ministerstvo_zp a @anna__hubackova

http://www.mzp.cz/

