
Životní prostředí

Evropa má ambiciózní právní předpisy a politiky na ochranu ovzduší a vody, na podporu oběhového hospodářství, zvýšení 
míry recyklace a ochranu přírody. Klíčem pro dosažení našich environmentálních cílů je provádění těchto politik a právních 
předpisů. Proto Evropská komise zahájila přezkum provádění environmentální politiky (Environmental Implementation 
Review, EIR), což je nástroj, který jednotlivým zemím pomáhá řešit systémové překážky integrace hlediska životního 
prostředí do sektorových politik tím, že odhaluje příčiny nedostatečného provádění právních předpisů a politik. EIR 
zahrnuje pravidelný cyklus analýzy, dialogu a vzájemné podpory. Tento informační přehled předkládá souhrn výsledků 
druhého balíčku EIR zveřejněného v dubnu 2019.

ČESKÉ REPUBLICEInformační přehled přezkumu provádění 
environmentální politiky v České republice

Profil země
Česká republika je jednou ze zemí EU, jejichž 
krajina je velmi vysoce fragmentovaná.  I její 
stávající hospodářský model je na průmys-
lu vysoce závislý. Přesto, že snaha zajistit, 
aby hospodářský růst nebyl spojen s tlakem 
na životní prostředí, dosáhla již částečných 
úspěchů, stojí  země před novými výzvami. 

 ✚  Vnitrostátní program finančně podporovaný z EU na výměnu asi 80 000 starých a nekvalitních kotlů v domácnostech, 
z celkového počtu 300 000 domácností využívajících tuhá paliva.

 ✚  Vnitrostátní síť vzdělávacích středisek pro životní prostředí, což je jedinečná síť více než 100 nevládních středisek, byla 
vytvořena ve všech regionech země za uplynulých 20 let.

PŘÍKLADY OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Hlavní pokrok zjištěný v EIR 2019
 ✚  Česká republika si vede dobře, pokud jde o plnění cíle recyklace, 
který stanovila EU do roku 2020.

 ✚  Zlepšil se monitoring kvantitativního stavu podzemních vod, 
výrazně se zvedl počet monitorovacích míst a mírně se zlepšil stav 
podzemních vod.
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Úplná zpráva o České republice a zprávy o dalších zemích a sdělení „Přezkum provádění environmentální politiky 
2019: Evropa, která chrání své občany a zvyšuje kvalitu jejich života“ jsou k dispozici zde:

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

Hlavní výzvy formulované v EIR 2019

Vzájemná podpora
EIR má podporu nástroje TAIEX-EIR Peer-to-Peer (EIR P2P), který financuje vzájemné učení mezi orgány pro ochranu život-
ního prostředí v členských státech. Česká republika uspořádala pracovní setkání EIR P2P zaměřené na snižování emisí ze 
silniční dopravy (Praha, červen 2018) a pracovní setkání zaměřené na plasty v oběhovém hospodářství (říjen 2018). Čeští 
odborníci se také účastnili pracovních setkání pořádaných v dalších členských státech.

#EIReview

Vodohospodářství
Z hodnocení druhé generace plánů povodí 

vyplývá, že Česká republika má před sebou ještě dlouhou 
cestu, než se jí podaří dosáhnout dobrého stavu vod / po-
tenciálních cílů stanovených v rámcové směrnici o vodě. 
Naplánovaná opatření nejsou velmi ambiciózní, a i když se 
podařilo dosáhnout určitého pokroku, neřešily se všechny 
významné tlaky, zejména hydromorfologický tlak. Navíc by 
Česká republika měla provést nezbytná opatření s cílem 
zajistit, aby nevyhovující aglomerace neprodleně dosáhly 
shody, pokud jde o čištění odpadních vod ve městech. 

Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší nadále zůstává velkým pro-

blémem. Evropská agentura pro životní prostředí odhadla, že 
pro rok 2015 bylo možné přičíst přibližně 10 100 předčasných 
úmrtí koncentracím jemných částic, 460 koncentracím ozónu 
a 490 koncentracím oxidu dusičitého. Největším zdrojem 

znečištění ovzduší zůstává spalování tuhých paliv v do-
mácnostech, a to i když se v některých regionech provádí 
vnitrostátní program výměny kotlů.  

Správa životního prostředí
Transpozice právních předpisů EU probíhá 

v zásadě dobře, i když je zde tendence omezovat se na 
plnění povinnosti, spíše než si šířeji osvojit cíle vyplývají-
cí z příslušných právních předpisů Evropské unie. Přestože 
Česká republika podnikla kroky ve věci nesouladu v oblas-
ti posuzování vlivů na životní prostředí, nové změny české 
národní legislativy částečně obecně oslabily práva účasti 
veřejnosti, což má dopad i na přístup ke spravedlnosti. Roz-
hodovací postupy zůstávají i přes jisté úsilí o jejich zefek-
tivnění zdlouhavé a složité, takže transparentnost správy 
i nadále vyžaduje zlepšení. Česká republika by se měla vy-
hnout dalším plánovaným změnám povolovacích postupů, 
které by mohly oslabit zapojení veřejnosti.
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