PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je na základě zákona
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, usnesení vlády č. 446/1994
a usnesení vlády č. 934/2014 každoročně předkládána ke schválení vládě České republiky
a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Nejpozději do tří
měsíců od jejího schválení vládou musí být zveřejněna.
Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky za rok 2005 je zpracováním
dokumentu pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Zpráva je oficiálním zdrojem informací o životním prostředí v ČR, které jsou využitelné jak pro
podporu výkonu státní správy, tak pro informování veřejnosti. Představuje dokument, který
umožňuje souhrnný přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží.
V roce 2018 došlo na základě diskuze mezi zpracovatelem, MŽP a příslušnými výbory
Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR k úpravě konceptu Zprávy. Bylo dohodnuto,
že Zpráva o životním prostředí v jejím dosavadním pojetí bude zpracována jednou za dva roky.
V mezidobí bude zpracováno shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji ŽP.
Publikování a aktualizace dat probíhá i nadále na webovém portále Informačního systému
statistiky a reportingu (ISSaR). V letošním roce, tj. v roce 2019, je Zpráva za rok 2018
předkládána v plném znění.
Zpráva 2018 je dělena do tematických celků a dále do jednotlivých indikátorů životního
prostředí, které jsou věnovány jednotlivým složkám životního prostředí a hospodářským
faktorům, které stav životního prostředí ovlivňují: Klimatický systém, Ovzduší, Vodní
hospodářství a jakost vody, Příroda a krajina, Lesy, Půda a zemědělství, Průmysl a energetika,
Doprava, Materiálové toky, Odpady a Financování. Na závěr každého tematického je
zařazeno mezinárodní srovnání, které umožňuje komplexní zhodnocení postavení ČR v
širších souvislostech v rámci daného tématu v mezinárodním kontextu. Zpráva 2018 je v
úvodu, stejně jako předchozí ročníky Zprávy, doplněna o souhrnné informace v podobě
hlavního sdělení a hlavních zjištění Zprávy. Zprávě navíc nově obsahuje stručné vyhodnocení
vnímání životního prostředí českou veřejností, a také obsahuje podrobnější informace o stavu
jednotlivých národních parků v ČR. Ve svém závěru Zpráva 2018 rovněž obsahuje
přehledovou mapu strategií v resortu životního prostředí. Zpráva je také opět doplněna
o stručný přehled globálních megatrendů a slabých signálů ovlivňujících stav životního
prostředí v ČR a také o přehled zapojení ČR do různých mezinárodních aktivit na poli životního
prostředí.
S ohledem na harmonogram přípravy Zprávy nejsou některá data, z důvodu metodiky jejich
vykazování a zpracování, v době předložení publikace do meziresortního připomínkového
řízení k dispozici. V případě, že jsou data ve finální podobě k dispozici až po termínu
předložení Zprávy do vlády ČR, dojde k jejich aktualizaci pouze v tabelárních přehledech
publikovaných ve Statistické ročence životního prostředí ČR 2018, která bude publikována
a distribuována společně se Zprávou 2018, a také na webovém portále Informačního systému
statistiky a reportingu (ISSaR).
Zpráva po schválení vládou prochází jazykovou korekturou, je upravována profesionálním
grafickým studiem do dokumentu v maximálním rozsahu cca 300 stran. Zpráva 2018 bude
distribuována pouze v elektronické podobě a pomocí 150 ks leafletů obsahující souhrn

hlavních zjištění a informace o publikaci dat v rámci Informačního systému statistiky a
reportingu.
Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2018 nemá dopad na státní rozpočet a
nemá vliv na rozpočty krajů a obcí. Neovlivní podnikatelské prostředí ani rovné postavení
mužů a žen ve společnosti.
Finanční prostředky na realizaci Zprávy 2018 jsou vyčleněny jak z rozpočtu CENIA, tak
i rozpočtu Edičního plánu MŽP na rok 2019.
Nejzásadnější zjištění Zprávy 2018 jsou tato:








Stav životního prostředí byl v roce 2018 ovlivněn jak rostoucím výkonem ekonomiky,
tak i extremitou teplotních a srážkových poměrů.
Daří se snižovat materiálovou a energetickou náročnost hospodářství.
Kombinace vysokých teplot a nedostatku srážek, umocněné tím, že rok 2018 byl již
pátým suchým v řadě, vedla k rozvoji extrémních projevů hydrologického a půdního
sucha.
Dlouhodobé sucho mělo zásadní vliv na stav povrchových a podzemních vod (mnohde
byla dosažena odtoková a stavová minima) a na sektory zemědělství, lesnictví a
vodního hospodářství.
Stav lesních ekosystémů byl v roce 2018 ovlivněn především velkým objemem celkové
a nahodilé těžby, který byl v obou případech nejvyšší v historii.

