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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2021
8. volební období

ZÁPIS
z 34. schůze výboru pro životní prostředí,
která se konala dne 17. února 2021 od 11.00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1/1, 118 26 Praha 1
místnost č. K 49 / přízemí a formou videokonference
Přítomni:

Bc. Ondřej Babka, Ing. Dana Balcarová, Irena Blažková, Mgr. Jan Čižinský,
Bc. František Elfmark, DiS., Ing. Eva Fialová, Ing. Jaroslav Holík, Ing. Jana
Krutáková, Karla Maříková, Ing. Markéta Pekarová Adamová, Ing. Marie
Pěnčíková, David Pražák, Ing. Pavel Pustějovský, MUDr. Jiří Ventruba, CSc.,
RNDr. Jan Zahradník,

Omluveni:

JUDr. Jan Chvojka, Jaroslava Puntová, Ing. Karel Tureček

Hosté:

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany
životního prostředí MŽP
Ing. Vladimír Mana, LL.M., náměstek pro řízení sekce státní správy MŽP
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a
krajiny MŽP
Mgr. Patrik Mlynář, náměstek sekce lesního hospodářství MZE
Ing. Tomáš Kunca, Ph.D., vedoucí oddělení myslivosti MZE
Ing. Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků MŽP
JUDr. Libor Dvořák, ředitel odboru legislativního MŽP
Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu
MŽP
Mgr. Kristýna Trojanová, odbor legislativní MŽP
Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny
MŽP
Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka odboru přímých podpor MZE
Mgr. Daniel Albrecht, vedoucí oddělení vnější legislativy MZE
a další hosté dle prezenční listiny
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NÁVRH PROGRAMU:
11:00 hod.
1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST 731/
Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí
Zpravodaj posl. Bc. Ondřej Babka
12:30 hod. *
2. Informace Ministerstva životního prostředí o legislativním plánu na rok 2021 včetně
protierozní vyhlášky
Přizván zástupce Ministerstva životního prostředí
Zpravodajka posl. Ing. Dana Balcarová

Polední přestávka cca od 13:00 do 14:00 hodin
14:00 hod.
3. Informace Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí o dalším
vývoji po podání podnětu Evropské komisi ve věci porušení unijního práva při
povolování rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów (v návaznosti na 132. usnesení
VŽP)
Přizván zástupce: Ministerstva životního prostředí
Ministerstva zahraničních věcí
zástupce Libereckého kraje
Zpravodaj posl. David Pražák
15:00 hod. *
4. Petice za klima
Přizván: autor petice
zástupce Ministerstva životního prostředí
Zpravodaj posl. Bc. František Elfmark, DiS.
15:30 hod. *
5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final
Přizván zástupce Ministerstva životního prostředí
Zpravodaj RNDr. Jan Zahradník
15:50 hod. *
6. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nastartování cesty ke klimaticky neutrální Evropě
do roku 2050 - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok
2020, COM (2020) 777 final
Přizván zástupce Ministerstva životního prostředí
Zpravodajka Ing. Dana Balcarová
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16:10 hod. *
7. Různé

__________________
* Uvedené časy jsou pouze orientační.
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Předsedkyně Ing. Dana Balcarová zahájila 34. schůzi výboru, přivítala hosty i členy výboru. Na
úvod informovala přítomné, že z jednání výboru bude pořízen zvukový záznam, který bude
poté zveřejněn na webových stránkách výboru. Uvedla, že poslanec Čižinský a poslankyně
Pekarová Adamová se budou schůze účastnit videokonferenčně. Informovala poslance a hosty
o technických detailech a pravidlech videokonferenčního připojení k jednání výboru. Poté
nechala hlasovat o navrženém programu schůze.
Hlasování o programu
Hlasování č. 1 celk.: Pro 11
Z toho prezenčně:
Pro 10
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Ověřovatelem byl stanoven poslanec Jan Čižinský.
Hlasování č. 2 celk.: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Z toho prezenčně:
Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
Videokonferenčně: Čižinský – Pro
Vyslovení souhlasu výboru s vystoupením hostů v délce 2 minut.
Hlasování č. 3 celk.: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Z toho prezenčně:
Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0
Videokonferenčně: Čižinský – Pro
Předsedkyně Balcarová uvedla, že z jednání výboru jsou omluveni poslanec Chvojka,
poslankyně Puntová a poslanec Tureček. Poté předala slovo poslanci Pražákovi.
Poslanec Pražák navrhnul, aby bylo projednání 3. bodu schůze - „Informace Ministerstva
zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí o dalším vývoji po podání podnětu
Evropské komisi ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření těžby v
hnědouhelném dole Turów (v návaznosti na 132. usnesení VŽP)“ neveřejné. Uvedl, že přítomni
by mohli být členové výboru, zástupci Ministerstva zahraničních věcí (dále jen MZV), zástupci
Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) a zástupci Libereckého kraje.
Předsedkyně Balcarová upřesnila, že osoby, které se budou moci projednání 3. bodu zúčastnit
jsou: náměstek JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., hejtman Martin Půta, radní Václav Židek,
náměstek Ing. Vladislav Smrž, Mgr. Kamila Kriegová, Jiří Vozák a Jana Moravcová. Poté
nechala o návrhu hlasovat.
Neveřejné projednání 3. bodu schůze.
Hlasování č. 4 celk.: Pro 10
Proti 0
Z toho prezenčně:
Pro 10
Proti 0
Videokonferenčně: Čižinský – Zdržel se

Zdržel se 1
Zdržel se 0

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST 731/
Předsedkyně Balcarová zahájila projednání 1. bodu schůze. Přivítala náměstka pro řízení sekce
ochrany přírody a krajiny MŽP Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D., ředitele legislativního
odboru MŽP JUDr. Libora Dvořáka a členku legislativního odboru MŽP Mgr. Kristýnu
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Trojanovou. Dále přivítala zástupce Ministerstva zemědělství (dále jen MZE) náměstka
ministra zemědělství Mgr. Patrika Mlynáře, vedoucího oddělení myslivosti MZE Ing. Tomáše
Kuncu, Ph.D. Debaty se také zúčastnil Ing. Stanislav Janský ze Sdružení vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR, vicepresident Mezinárodní Asociace pro Sokolnictví (IAF) Dr. Ing. Bc.
Bohumil Straka a předseda Českého rybářského svazu PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc.,
MBA. O úvodní slovo požádala náměstka Dolejského.
Náměstek Dolejský poděkoval za slovo. Konstatoval, že Česká republika je jednou z posledních
čtyř zemí Evropské unie, které zatím neimplementovaly zmíněná nařízení. Připomněl, že se tím
Česká republika vystavuje riziku žaloby. Zatím jí také chybí potřebná legislativa ošetřující
invazní druhy. Invazní druhy v ČR způsobuji škody v hodnotě statisíců až milionů korun ročně.
Předsedkyně Balcarová poděkovala náměstku Dolejskému za úvodní slovo a předala slovo
náměstku Mlynářovi.
Náměstek Mlynář řekl, že vládní návrh zákona má podporu MZE. Podrobnější stanoviska uvede
k jednotlivým pozměňovacím návrhům v rozpravě.
Předsedkyně Balcarová poděkovala náměstku Mlynářovi a požádala zpravodaje Babku o
přednesení zpravodajské zprávy.
Zpravodaj Babka poděkoval za slovo. Nejprve krátce zrekapituloval dosavadní projednání
návrhu zákona ve výborech. Poté uvedl, že výboru pro životní prostředí bylo doručeno sedm
pozměňovacích návrhů1 (dále jen PN), krátce je představil v pořadí dle tabulky Stanoviska
MŽP.
PN01 – PN poslankyně Fialové – reakce na problémy s vjezdem vozidel do chráněných území
a regulace ohňostrojů a zábavní pyrotechniky.
PN02 – PN poslankyně Fialové – legislativně technické úpravy.
PN03 – PN poslance Čižinského – zachování kompetence MŽP k vydávání lesnických plánů
pro modřín opadavý a douglasku tisolistou.
PN04 – PN poslance Čižinského – ochrana jelena lesního před křížením s nepůvodním jelenem
sikou.
PN05 – PN poslance Zahradníka – zrušení předkupního práva státu na nezastavěné pozemky
na území národních parků, národních přírodních rezervací a podobně.
PN06 – PN předsedkyně Balcarové – zařazení národního seznamu invazních nepůvodních
druhů do zákona.
PN07 – PN poslankyně Fialové – moznost povolení komerčního využití invazních nepůvodních
druhů, které vede k jejich regulaci.
Předsedkyně Balcarová poděkovala zpravodaji Babkovi, zahájila obecnou rozpravu a předala
slovo poslanci Čižinskému.
1

Pozměňovací návrhy dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=22&cu=34
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Poslanec Čižinský se vyjádřil ke svým PN. Uvedl, že současný způsob regulace douglasky a
modřínu je vyhovující. Nevznikají monokultury těchto stromů. Dále řekl, že samci jelena siky
se začleňují do stád laní domácího jelena lesního a páří se s nimi, protože je samci jelena lesního
nepovažují za soupeře. Nakonec požádal o podporu svých návrhů.
Jako další dostala slovo poslankyně Fialová. Ke svým PN uvedla, že první z nich má za cíl
chránit důležité lokality jako jsou například ptačí oblasti, před rušením ohňostroji a zábavní
pyrotechnikou. Ta je v některých městech nadmíru užívána v různé lokálně významné dny.
Jedná se o rušivý element pro chráněné oblasti. Druhá část PN je reakcí na zvýšenou
návštěvnost v době pandemie Covidu. Turisté navštěvující chráněná území zastavují na
místních komunikacích nebo splavné části řek. Ochránci přírody a lesní správa nemají
v současnosti pravomoci tyto dopravní prostředky zastavovat ani legitimovat řidiče. Druhý PN
je čistě legislativně technický. Promítá projednávanou novelu do ostatních zákonů. Třetí PN
umožňuje krajským úřadům regulaci invazivních druhů pro komerční využití. Umožňuje jasně
stanovit způsob zamezení šíření invazivního druhu v případě povolení chovu nebo pěstování
tohoto druhu. Nakonec se zeptala poslance Zahradníka, jestli je záměrem jeho PN i zrušení
předkupního práva státu na pozemky, které se nacházejí nad jeskyněmi.
Poslanec Zahradník nejprve představil svůj PN. Uvedl, že tento návrh předkládal již v minulém
volebním období. Dle jeho názoru není státní vlastnictví pozemku nezbytné pro to, aby o něj
bylo dobře pečováno z hlediska ochrany přírody. Tento PN se týká pouze pozemků, které jsou
v současnosti v soukromém vlastnictví. Takové pozemky se nacházejí především v méně
chráněných oblastech národních parků. Předkupní právo státu majitele těchto pozemků omezuje
nejen při jeho prodeji, ale také tím, že pozemkem nemohou ručit za úvěr. V odpověď na dotaz
poslankyně Fialové řekl, že dle zákona nejsou jeskyně součástí pozemků, které se nachází nad
nimi. Dodal, že pokud dojde k zamítnutí jeho PN z tohoto důvodu, je připraven upravit svůj PN
a pozemkům nad jeskyněmi předkupní právo ponechat.
Jako další si vzala slovo předsedkyně Balcarová. Představila svůj PN, který míří na zařazení
národního seznamu invazních druhů do invazní novely. Uvedla, že samotná regulace invazních
druhů je ošetřena v návrhu zákona velmi dobře. Předpokládá, že národní seznam invazních
druhů nebyl do návrhu zákona zařazen proto, že některé druhy, které by se na něm nacházely,
jsou využívány v zemědělství, rybářství či dalších oblastech. Bohužel v ČR škodí invazní
druhy, které v Evropském seznamu obsaženy nejsou. Jedná se například o norka amerického,
nebo šťovík alpský. Nakonec řekla, že takový národní seznam by měl být vytvořen na základě
mezirezortní spolupráce. Poté se krátce vyjádřila k ostatním PN. Uvítala PN, které předložili
poslankyně Fialová a poslanec Čižinský. Dotázala se poslankyně Fialové, jestli nezvažovala
umožnit strážcům nahlížet do registru motorových vozidel. Uvedla, že PN poslance Zahradníka
považuje za nešťastný a plně souhlasí s tím jak tento PN hodnotí MŽP. Poznamenala, že již
v současnosti existuje v zákoně technická chyba, která ho umožňuje obejít. Nevidí důvod proč
předkupní právo státu rušit. Dodala, že se jedná o pozemky mimo zastavěná území, tedy o
pozemky určené k ochraně přírody a že i na pozemcích vlastněných státem mohou hospodařit
soukromníci. Poté předala slovo poslanci Čižinskému.
Poslanec Čižinský řekl, že PN poslance Zahradníka má krom jeskyní i další rizika.
Následně o slovo požádal poslanec Zahradník. Uvedl, že je žádoucí, aby se na pozemcích
v národních parcích hospodařilo. Řekl, že pronajímatelé pozemků mají špatné zkušenosti
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s chováním správy národního parku. Na území národních parků lidé hospodařili po staletí a
například na Šumavě se princip divočiny neosvědčil.
Předsedkyně Balcarová poděkovala předřečníkovi a předala slovo poslanci Holíkovi, který
krátce zhodnotil navržené PN. Uvítal PN poslankyně Fialové. Řekl, že douglaska tisolistá sice
není původní evropský druh na našem území, ale zdomácněla. V kombinaci s dalšími druhy ji
považuje za možnou náhradu monokultur smrku ztepilého. Dotázal se poslance Čižinského,
jaké zastoupení tohoto stromu by mělo být v České republice. Další otázka se týkala jelena siky.
Zeptal se, jaká je jistota, že jeho chov v oborách bude bezpečný. K PN poslance Zahradníka
řekl, že někdy je soukromý hospodář opravdu lepší než stát. Problémem může být nejednotnost
stylu obdělávání půdy u jednotlivých hospodářů. Státní vlastnictví považuje za vhodnější právě
z důvodu jednotné péče o přírodu a snazší řešení kalamitních situací. Nakonec uvedl, že
souhlasí s vytvořením národního seznamu invazních druhů dle PN předsedkyně Balcarové.
Jako další se do rozpravy přihlásila poslankyně Fialová, aby odpověděla na dotaz ohledně
náhledu do registru vozidel. Uvedla, že vnímá, že je tato pravomoc pro správu důležitá, že
v současnosti si v těchto situacích správa parku musí přizvat policii. Přislíbila, že se spojí
s Ministerstvem vnitra, aby zjistila, jestli je možné současný postup zrychlit, případně
kompetence správy rozšířit.
Poté dostal slovo zpravodaj Babka. Uvedl, že podobný PN jako předkládá poslanec Zahradník,
byl nahrán také na výboru pro zemědělství. Tento návrh byl zamítnut.
Předsedkyně poděkovala zpravodaji Babkovi a předala slovo poslanci Zahradníkovi.
Poslanec Zahradník se ještě v krátkosti vyjádřil k předloženým PN. Řekl, že PN poslankyně
Fialové považuje za přínosné. Bude ale hlasovat proti PN předsedkyně Balcarové a PN poslance
Čižinského. Jako důvod uvedl, že navržený zákon je kompromisem, který nepočítá s národním
seznamem invazních druhů ani se speciálním opatřením týkající se douglasky nebo modřínu.
Ke slovu se přihlásil poslanec Čižinský. V odpověď na dotazy uvedl, že douglaska tisolistá je
v Evropě již 150 let. Přesto nevíme, jak může ovlivňovat lesní ekosystém, pokud bude vysázena
na větších plochách. Zatím je prokázáno, že při větším zastoupení douglaska snižuje druhovou
diverzitu bylinného patra. Douglaska také není vhodný kandidát na náhradníka za smrkové
monokultury, protože je citlivá na sucho. Dále upřesnil, že jeho druhý PN má za cíl zamezit
vypouštění jelena siky do volné přírody, čemuž v současnosti nic nebrání.
Předsedkyně Balcarová poděkovala předřečníkovi a dala prostor k příspěvku hosta Ing.
Jánského.
Ing. Jánský řekl, že by se rád vyjádřil k PN poslance Čižinského a předsedkyně Balcarové.
Uvedl, že o vytvoření národního seznamu invazních druhů se diskutovalo více než dva roky.
Nakonec se MŽP, MZE a další zúčastnění rozhodli spíše pro lokální mechanizmy regulace
škodlivých organismů. Dále uvedl, že zařazení modřínu a douglasky mezi invazivní druhy je
neadekvátní. Modřín není na našem území nepůvodní a v Jeseníku je cenná populace původního
genofondu modřínu opadavého. Douglaska je na našem území přes 150 let a zdomácněla.
Dospělé prosty na našem území se zmlazují neinvazivně.
Jako další vystoupil náměstek Mlynář, aby okomentoval navržené PN. K PN předsedkyně
Balcarové uvedl, že národní seznam invazních druhů byl podrobně diskutován na konkrétních
případech. Byl ale shledán nepřiměřeně restriktivním a jako vhodnější řešení byla zvolena
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obecná možnost regulovat problematické nepůvodní druhy. Chybějící nástroj pro tento druh
regulace byl do návrhu zákona doplněn. Uvedl také, že členové zemědělského výboru se
vyjádřili proti vytvoření národního seznamu invazních druhů. Vyjádřil nesouhlas MŽP s PN
poslance Čižinského. Řekl, že projednávaná novela neodebírá douglasce tisolisté ani modřínu
opadavému statut nepůvodní dřeviny. V platnosti zůstává také regulační povinnost státu při
nakládání s těmito druhy. V současnosti je podíl douglasky v českých lesích do cca 0,6%. Dále
uvedl, že druhý PN poslance Čižinského narušuje odborný a věcný konsenzus mezi MŽP a
MZE. Ministerstva dospěla ke shodě, že předmětem regulace dle novely zákona nebudou
hospodářsky využívané široce rozšířené nepůvodní druhy. Dodal, že jelen sika se nešíří do
nových lokalit, pouze narůstá hustota jeho populace v původních lokalitách. Tuto situaci by
měla vyřešit připravovaná novela o myslivosti. Nakonec řekl, že k PN poslankyně Fialové a PN
poslance Zahradníka zaujalo MZE neutrální stanovisko.
Předsedkyně Balcarová poděkovala náměstku Mlynářovi a dala prostor k vyjádření
místopředsedovi Mezinárodní asociace pro sokolnictví Strakovi.
Dr. Straka uvedl, že projednávaná vládní novela umožňuje velmi dobrou regulaci nepůvodních
druhů i v případě, kdy nejsou na evropském seznamu invazních druhů. Informoval také, že
pouze 8 členských států EU zavedlo národní seznam invazních druhů.
Poté dostal prostor náměstek Dolejský. Potvrdil slova náměstka Mlynáře a novelu zákona
označil za citlivě vyvážený návrh.
Další o slovo požádal předseda Českého rybářského svazu Mach, který vyjádřil plnou podporu
vládnímu návrhu zákona.
Předsedkyně poděkovala za příspěvek a předala slovo poslanci Čižinskému.
Poslanec Čižinský řekl, že douglaska se na některých lokalitách ČR chová invazivně a jelen
sika se šíří ze západních Čech do jižních i severních Čech.
Předsedkyně Balcarová poděkovala poslanci Čižinskému, uzavřela obecnou rozpravu a zahájila
podrobnou rozpravu. Vyzvala poslance, aby se přihlásili ke svým PN, sama se přihlásila k PN
číslo 06 (číslováno dle tabulky MŽP).
Jako další promluvila poslankyně Fialová, aby se přihlásila k PN číslo 01, 02 a 07.
Poslanec Čižinský se přihlásil k PN číslo 03 a 04.
Poslanec Zahradník se přihlásil k PN číslo 05.
Poté se ke slovu přihlásil zpravodaj Babka, aby členy výboru seznámil s hlasovací procedurou.
Navrhl hlasovat dle tabulky MŽP, tedy v pořadí 01 – 07, PN číslo 04 v upravené verzi.
Hlasování o proceduře.
Hlasování č. 5 celk.: Pro 14
Proti 0
Zdržel se 0
Z toho prezenčně:
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Pekarová Adamová – Pro
Navržená procedura byla schválena.
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Hlasování o PN01.
Hlasování č. 6 celk.: Pro 14
Proti 0
Zdržel se 0
Z toho prezenčně:
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Pekarová Adamová – Pro
Hlasování o PN02.
Hlasování č. 7 celk.: Pro 14
Proti 0
Zdržel se 0
Z toho prezenčně:
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Pekarová Adamová – Pro
Hlasování o PN03.
Hlasování č. 8 celk.: Pro 5
Proti 4
Zdržel se 5
Z toho prezenčně:
Pro 3
Proti 4
Zdržel se 5
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Pekarová Adamová – Pro
Hlasování o PN04.
Hlasování č. 9 celk.: Pro 5
Proti 0
Zdržel se 9
Z toho prezenčně:
Pro 3
Proti 0
Zdržel se 9
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Pekarová Adamová – Pro
Hlasování o PN05.
Hlasování č. 10 celk.: Pro 2
Proti 12
Zdržel se 0
Z toho prezenčně:
Pro 2
Proti 10
Zdržel se 0
Videokonferenčně: Čižinský – Proti, Pekarová Adamová – Proti
Hlasování o PN06.
Hlasování č. 11 celk.: Pro 4
Proti 3
Zdržel se 7
Z toho prezenčně:
Pro 2
Proti 3
Zdržel se 7
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Pekarová Adamová – Pro
Hlasování o PN07.
Hlasování č. 12 celk.: Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0
Z toho prezenčně:
Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Pekarová Adamová – Pro
Byly přijaty PN číslo 01, 02 a 07.
Předsedkyně Balcarová požádala zpravodaje o to, aby výbor seznámil s návrhem usnesení.
Zpravodaj přednesl usnesení v následujícím znění:
Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D.,
zpravodajské zprávě posl. Bc. Ondřeje Babky a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění
přijatých pozměňovacích návrhů:
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1. V části první čl. I úvodní větě se slova „zákona č. 225/2017 Sb. a“ nahrazují slovy
„zákona č. 225/2017 Sb.,“ a za slova „zákona č. 277/2019 Sb.“ se vkládají slova „a
zákona č. 403/2020 Sb.“.
2. V části první čl. I bodu 17 se v § 13h doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Komerční využívání značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu
na unijním seznamu je možné jen na základě povolení orgánu ochrany přírody a za
splnění podmínek stanovených v čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014. V žádosti o povolení je žadatel povinen uvést způsob navrhovaného
využití a opatření k zabránění šíření tohoto invazního nepůvodního druhu na unijním
seznamu ve všech fázích nakládání s ním.“.
3. V části první čl. I se za dosavadní bod 26 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 66 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Orgán ochrany přírody může ve zvláště chráněném území, s výjimkou
národních parků, v ochranném pásmu zvláště chráněného území, evropsky významné
lokalitě nebo ptačí oblasti nebo v jejich částech rozhodnutím nebo opatřením obecné
povahy omezit nebo zakázat provádění ohňostrojů nebo používání zábavní pyrotechniky
z důvodů umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek anebo biotopů,
které jsou citlivé a zranitelné působením rušivých vlivů spojených s těmito
činnostmi.“.“.
Následující body se přečíslují.
4. V části první čl. I se za dosavadní bod 33 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 77a odst. 4 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:
„u) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu provádění ohňostrojů nebo
používání zábavní pyrotechniky podle § 66 odst. 3.“.
Dosavadní písmena u) až y) se označují jako v) až z).“.
Následující body se přečíslují.
5. V části první čl. I dosavadním bodu 34 se text „až h)“ nahrazuje textem „až i)“, v § 77a
odst. 5 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) rozhodují o povolení komerčního využívání značně rozšířeného invazního
nepůvodního druhu na unijním seznamu podle čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014,“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i) a text „i) až q)“ se nahrazuje textem
„j) až r)“.
6. V části první čl. I se za dosavadní bod 35 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 78 odst. 3 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
m), které zní:
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„m) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu provádění ohňostrojů
nebo používání zábavní pyrotechniky podle § 66 odst. 3.“.“.
Následující body se přečíslují.
7. V části první čl. I se za dosavadní bod 54 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 81 odst. 7 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) zastavit ve zvláště chráněném území, ochranném pásmu zvláště chráněného území,
evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti, mimo dálnice, silnice a místní
komunikace, motorové vozidlo a obytný přívěs, jiné vozidlo nebo loď, je-li důvodné
podezření, že byl porušen zákaz vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných
přívěsů, zákaz vjezdu jiných vozidel nebo zákaz splouvání stanovený tímto zákonem,
nebo je-li důvodné podezření, že došlo k vjezdu motorového vozidla a obytného přívěsu,
jiného vozidla nebo lodě, který je vázán na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody,
bez tohoto souhlasu,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).“.
Následující body se přečíslují.
8. V části druhé čl. III úvodní větě se slova „zákona č. 255/2017 Sb. a“ nahrazují slovy
„zákona č. 255/2017 Sb.,“ a za slova „zákona č. 302/2017 Sb.“ se vkládají slova „a
zákona č. 501/2020 Sb.“.
9. V části druhé čl. III bodu 4 se text „i)“ nahrazuje textem „j)“ a text „g)“ se nahrazuje
textem „h)“.
10. V části třetí čl. IV úvodní větě se slova „zákona č. 90/2019 Sb. a“ nahrazují slovy
„zákona č. 90/2019 Sb.,“ a za slova „zákona č. 314/2019 Sb.“ se vkládají slova „ ,
zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb.“.
11. V části třetí čl. IV bodu 3 se poznámka pod čarou č. 37 nově označuje jako poznámka
pod čarou č. 41.
12. V části třetí čl. IV bodu 4 se slovo „čárkou“ nahrazuje slovy „slovem „ , a““ a text „j)“
se nahrazuje textem „l)“.
13. V části třetí čl. IV bodu 5 se slovo „čárkou“ nahrazuje slovy „slovem „ , a““, text „j)“
se nahrazuje textem „l)“, text „k)“ se nahrazuje textem „m)“ a poznámky pod čarou č.
38 až 40 se nově označují jako poznámky pod čarou č. 42 až 44.
14. V části třetí čl. IV bodu 6 se poznámka pod čarou č. 41 nově označuje jako poznámka
pod čarou č. 45, text „o)“ se nahrazuje textem „r)“ a text „až r)“ se nahrazuje textem „až
u)“.
15. V části čtvrté čl. V úvodní větě se za slova „zákona č. 225/2017 Sb.“ vkládá čárka, slovo
„a“ se zrušuje a za slova „zákona č. 113/2018 Sb.“ se vkládají slova „ , zákona č.
312/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.“.
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16. V části páté čl. VI bodu 19 se text „i)“ nahrazuje textem „j)“.
17. V části sedmé čl. VIII úvodní větě se za slova „zákona č. 193/2017 Sb.“ vkládá čárka,
slovo „a“ se zrušuje a za slova „zákona č. 299/2017 Sb.“ se vkládají slova „a zákona č.
369/2019 Sb.“.
18. V části sedmé čl. VIII se body 1, 2, 4, 5, 7 a 8 zrušují. Dosavadní body 3 a 6 se označují
jako body 1 a 2.
19. V části sedmé čl. VIII bodu 2 (dosavadním bodu 6) se text „i)“ nahrazuje textem „f)“ a
poznámka pod čarou č. 103 se nově označuje jako poznámka pod čarou č. 104.
20. V části osmé čl. IX se slova „1. ledna 2021“ nahrazují slovy „1. července 2021“.

II. p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké
sněmovny;
III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí;
IV. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
Hlasování o návrhu usnesení.
Hlasování č. 13 celk.: Pro 14
Proti 0
Zdržel se 0
Z toho prezenčně:
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 0
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Pekarová Adamová – Pro
Usnesení č. 165: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184920
Předsedkyně Balcarová poděkovala všem zúčastněným a ukončila bod.

2. Informace Ministerstva životního prostředí o legislativním plánu na rok 2021 včetně
protierozní vyhlášky
Předsedkyně Balcarová uvedla 2. bod jednání 34. schůze, ke kterému byl přizván zástupce
Ministerstva životního prostředí náměstek pro řízení sekce státní správy Ing. Vladimír Mana,
LL.M. a požádala ho o úvodní slovo.
Náměstek Mana sdělil, že legislativní plán MŽP obsahuje návrhy zákonů a dalších právních
předpisů a postupně je představil. Prvním je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Podstatou
této novely by mělo být zjednodušení systému vydávání certifikátů pro nakládání
s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny, a další úpravy, jako je např.
prodloužení lhůty pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění. Aktuálně je tato
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novela v meziresortním připomínkovém řízení a předpokládá se, že v tomto pololetí bude
předložena vládě. Druhým je návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší. Zde by
MŽP chtělo promítnout zkušenosti z praxe, mimo jiné otázku tzv. vyjmenovaných
a nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, měření emisí, autorizovaných činností, kategorizací
zdrojů apod. Současně se zde chtějí zabývat snižováním administrativní zátěže. Materiál by měl
být na vládu poslán do konce roku. Třetí je novela zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu, kterou bude řešena aktuální otázka zavedení nového druhu zemědělské půdy zaměřené
převážně na plnění mimoprodukčních funkcí, tzv. mimoprodukční půdu. Dále dojde na úpravu
zákona tak, aby lépe vyhovoval praxi. Legislativní práce by měly být ukončeny do konce
letošního roku. Dalším právním předpisem je návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo
zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku prominutí nákladů spojených s emisemi
skleníkových plynů do cen elektřiny. Tady by měl být splněn termín září letošního roku.
Spolupředkladatel je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další je nařízení vlády o plánu
odpadového hospodářství ČR na období 2015-2024. Zde je nutné udělat změnu především jako
reflexi na přijetí nového zákona o odpadech, který už je účinný. Nařízení by mělo být
předloženo vládě v říjnu letošního roku. Samostatnou částí plánu legislativních prací jsou
vyhlášky, čili prováděcí právní předpisy. Finalizují se prováděcí předpisy podle zákona
o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Další je vyhláška o stanovení
způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Zde budou
reagovat na potřebu podrobněji upravit některé potřeby, které slouží ke stanovení výše náhrady,
kdy stávající vyhláška je poměrně zastaralá a v praxi přináší hodně problémů. Účinnost této
vyhlášky by měla být k 1. dubnu 2021. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o výši náhrady
nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, je také v plánu. Dále tu jsou
vyhlášky v souvislosti se zákonem o omezení jednorázových plastů. K vyhlášce o ochraně
zemědělské půdy před erozí uvedl, že je v současné době ve fázi technického dokončování před
opětovným odesláním do meziresortního připomínkového řízení, avšak stále je počítáno
s účinností vyhlášky od 1. července 2021.
Předsedkyně Balcarová poděkovala náměstku Manovi za úvodní slovo a jako zpravodajka
tohoto bodu řekla, že své podněty si nechá do rozpravy, kterou vzápětí otevřela.
Předsedkyně a zpravodajka Balcarová se dotázala na zákon o ochraně ovzduší. Uvedla, že ve
Zprávě o stavu životního prostředí ČR za rok 2019 je uvedeno, že dochází k nadlimitnímu
působení znečištěného ovzduší, kterému je vystaveno přes 27 % obyvatel a to i přesto, že v roce
2019 byla velmi mírná zima a byly velmi dobré rozptylové podmínky. Domnívá se, že situace
není dobrá a karcinogenní látky v ovzduší mají velmi negativní dopad na lidské zdraví. Zeptala
se náměstka Many, zda v novele o ochraně ovzduší chystají nějaká opatření, která nastaví větší
ochranu ovzduší z hlediska znečišťujících látek?
Náměstek Mana odpověděl, že momentálně jsou ve fázi přípravy. Domnívá se, že až bude
materiál připraven do meziresortního připomínkového řízení, tak se budou bavit, jestli se tam
budou nastavovat nějaké změny v limitech, které nemusí být vždy součástí zákona. Náměstek
Mana v této chvíli tuto informaci od technické sekce nemá. Má informaci, že by chtěli pro
vlastní administraci a provádění zákona upřesnit věci, kde vědí, že v té aplikaci dochází
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k problémům. Pokud otázka mířila k jinému nastavení limitů v ČR, na to odpovědět neumí,
nicméně je možné o tom vést dále podrobnou debatu.
Předsedkyně a zpravodajka Balcarová poděkovala za odpověď a navrhla, že by bylo dobré
uspořádat kulatý stůl na toto téma. Kvalita ovzduší všechny trápí a rádi by věděli více o této
novele. Další její otázky směřovaly k protierozní vyhlášce. V současné době platí v ČR limit
eroze 17 t/ha, což je z jejího pohledu příliš, a dochází tak k dramatickému úbytku půdy, která
má velký význam. Zeptala se, s jakým limitem se v protierozní vyhlášce počítá? Zda neshoda
na té hodnotě je důvodem, proč se to vrací do zpět meziresortu?
Náměstek Mana odpověděl, že toto není důvodem, proč se to vrací do meziresortu. Čistota
legislativního procesu vyžaduje při tak zásadních změnách oproti verzi, která šla do původního
kolečka, podrobit vyhlášku znovu meziresortnímu připomínkovému řízení. Následně uvedl, že
se nyní baví o zpřísnění té přípustné ztráty půdy ze 17 na 9 t/ha. Souhlasil, že přípustná ztráta
17 tun je příliš vysoká a ztrácí to na vlastní efektivitě a účinnosti té vyhlášky.
Předsedkyně a zpravodajka Balcarová poděkovala za odpověď a dala slovo poslanci
Zahradníkovi.
Poslanec Zahradník řekl, že předsedkyně Balcarová zmínila Zprávu o životním prostředí 2019.
Poslanecká sněmovna projednávala naposledy Zprávu o ŽP za rok 2016. Vytkl MŽP, že
neusiluje o to, aby koalice zařadila na program jednání dalších zpráv o ŽP za jednotlivé roky
(2017, 2018). Poté dopředu avizoval svůj postoj k bodu II a III navrženého usnesení – zdrží se
u nich hlasování.
Předsedkyně a zpravodajka Balcarová zareagovala na slova poslance Zahradníka. Zpráva
o stavu životního prostředí 2019 už byla na vládě a poslanec Zahradník už byl přidělen jako
zpravodaj. Věří, že bude dostatek prostoru na projednání tohoto bodu na schůzi výboru. Dále
avizovala, že v navrženém usnesení udělá změny, protože náměstek Mana řekl, že v protierozní
vyhlášce se počítá s limitem 9 t/ha, pak bod dva a tři návrhu nemají smysl. Do budoucna
považuje za nezbytné, aby byl stanoven harmonogram snižování maximální přípustné eroze
nejprve na 9 t/ha.rok a postupně až k 5 t/ha.rok. Poté přednesla upravený návrh usnesení.
Závěrem poděkovala náměstku Manovi za informace o legislativním plánu na rok 2021.
Vyjádřila přesvědčení, že většina těch věcí nejspíš v tomto volebním období nedojde do PS.
Náměstek Mana potvrdil, že to je přesně tak, protože se baví plánu legislativních prací na rok
2021 a v předvolebním období je zřejmé, že tyto materiály se do PS pravděpodobně dostanou
po volbách do PS a bude se jimi zabývat teprve nová vláda.
Předsedkyně a zpravodajka Balcarová poděkovala a zopakovala, že na půdě výboru bude
uspořádán kulatý stůl k novele zákona o ochraně ovzduší. Následně ukončila rozpravu
a přednesla návrh usnesení v následujícím znění:
Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Many, LL.M.,
zpravodajské zprávě posl. Ing. Dany Balcarové a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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I.

b e r e na vědomí informaci Ministerstva životního prostředí o legislativním plánu
na rok 2021;

II.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala ministra
životního prostředí.

Hlasování č. 14 celkem: Pro 13
Z toho prezenčně:
Pro 12
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Usnesení č. 166: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184915
Předsedkyně ukončila bod.

3. Informace Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí o dalším
vývoji po podání podnětu Evropské komisi ve věci porušení unijního práva při povolování
rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów (v návaznosti na 132. usnesení VŽP)
Předsedkyně Balcarová uvedla 3. bod jednání 34. schůze a připomněla, že na základě hlasování
č. 4 a podle §37 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny bude projednání tohoto bodu neveřejné.
Po projednání přednesl zpravodaj Pražák návrh usnesení v následujícím znění:
Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Martina Smolka, Ph.D., LL.M.,
náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladislava Smrže, hejtmana Libereckého kraje Bc.
Martina Půty, zpravodajské zprávě posl. Davida Pražáka a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I.

s e s e z n á m i l s aktuálním stavem kauzy a předloženými kalkulacemi nákladů ve
smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004
o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na
životním prostředí;

II.

ž á d á Vládu České republiky, aby pověřila Ministerstvo zahraničních věcí ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vypracovat žalobu a žádost o vydání
předběžného opatření ve věci porušení unijního práva při povolování rozšiřování těžby
v hnědouhelném dolu Turów a předložit ji k Soudnímu dvoru EU do 15. března 2021;

III.

žádá
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí, aby
s ohledem na význam a urgentnost kauzy výbor pro životní prostředí pravidelně
informovaly o jejím vývoji, a to vždy jednou za tři měsíce;

IV.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru pro životní prostředí předložením tohoto usnesení
předsedovi vlády, ministrovi životního prostředí a ministrovi zahraničních věcí.
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Hlasování č. 15 celkem: Pro 11
Proti 0
Z toho prezenčně:
Pro 9
Proti 0
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Fialová – Pro

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Usnesení č. 167: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184912
Předsedkyně ukončila bod.
Následně poslanci využili čas získaný rychlejším projednáním 3. bodu a dohodli se na
předřazení 7. bodu Různé k projednání před 4. bodem Petice za klima.
Předsedkyně Balcarová uvedla bod Různé jednání 34. schůze. Sdělila, že do různého je
zařazený bod, a to volba předsedkyně podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí.
Navržena byla poslankyně Fialová. Předsedkyně Balcarová dala nejprve hlasovat o tom, že toto
bude hlasováno veřejně.
Hlasování č. 16 celkem: Pro 10
Z toho prezenčně:
Pro 9
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Předsedkyně Balcarová přednesla návrh usnesení v následujícím znění:
Po úvodním slově předsedkyně výboru Ing. Dany Balcarové a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v o l í poslankyni Evu Fialovou předsedkyní podvýboru.
Hlasování č. 17 celkem: Pro 10
Z toho prezenčně:
Pro 9
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Usnesení č. 168: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184910

Předsedkyně Balcarová pogratulovala poslankyni Fialové ke zvolení. Poté avizovala, že příští
výbor se bude konat 17. března 2021 a budou se na něm projednávat Zpráva o naplňování
agendy 2030 a Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti. Obě budou představeny Mgr. Janem
Marešem z MŽP. Předsedkyně Balcarová požádala předsedkyni podvýboru pro udržitelný
rozvoj Krutákovou, aby přítomné seznámila s usnesením, které podvýbor přijal.
Poslankyně Krutáková přednesla usnesení podvýboru pro udržitelný rozvoj, který se sešel na
své 3. schůzi dne 3. listopadu 2020. Předmětem jednání byly výše zmíněné zprávy. Vzhledem
k tomu, že to téma se dotýká všech, ať už v oblasti životního prostředí, sociálních služeb nebo
sociálního prostoru apod., tak bylo přijato následující usnesení:
Po úvodním slovu vedoucího oddělení pro udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí
Mgr. Jana Mareše a po proběhlé rozpravě
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podvýbor pro udržitelný rozvoj
I.

doporučuje
k
p r o j e d n á n í výborům Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR dokumenty: Zpráva o naplňování Agendy 2030 a Zprávu o kvalitě
života a její udržitelnosti;

II.

p o v ě ř u j e předsedkyni podvýboru, aby o tomto usnesení informovala předsedy
výborů.

Poslankyně Krutáková se domnívá, že zařazení tohoto bodu na příští jednání výboru bude určitě
zajímavé. Téma je to velmi obsáhlé.
Předsedkyně Balcarová doplnila, že v podvýboru pro udržitelný rozvoj je také poslankyně
Gajdůšková a poslanec Sklenák, kteří avizovali, že si to vezmou na své výbory také (výbor pro
sociální politiku a výbor pro zdravotnictví). V cílech, které se nedaří ČR plnit, jsou právě tyto
dvě oblasti. Vyzvala ostatní poslance k projednání na dalších výborech.
Předsedkyně ukončila bod.

4. Petice za klima
Místopředsedkyně Pěnčíková zastoupila předsedkyni Balcarovou v řízení schůze a uvedla 4.
bod jednání 34. schůze, ke kterému byli přizváni autor petice Jakub Zamouřil a zástupkyně
Ministerstva životního prostředí náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního
prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D. Požádala o úvodní slovo autora petice.
Pan Zamouřil krátce představil Petici za klima a důvody k jejímu podání. Tato petice, jejímž
cílem je zvýšit efektivitu státu ve vztahu ke změně klimatu, je založena na vědeckých
základech. Věří, že proti změně klimatu musíme konat. Klimatická změna způsobuje škody
v ČR už i dnes. Negativní dopady se také projevují v oblasti zemědělství, vodního hospodářství
či dopravy. Dopadají též na ekosystémy i lidské zdraví. ČHMÚ vydal v roce 2019 studii, která
tyto dopady popisuje dopodrobna a vyčísluje rozsah škod, které ČR hrozí. V současnosti již
není pochyb o tom, že tuto klimatickou změnu způsobuje člověk zejména vypouštěním
skleníkových plynů. Proto také v roce 2015 všechny státy světa podepsaly Pařížskou dohodu,
jejímž cílem je zabránit, aby oteplení dosáhlo katastrofálních hodnot. ČR má sice jen malý podíl
světových emisí skleníkových plynů, ale za tento podíl jsme zodpovědní. Proto je nutné, aby
ČR začala plnit svůj závazek z Pařížské dohody a zavázala se k dosažení klimatické neutrality,
tzn. snížení českých emisí skleníkových plynů na nulu do roku 2050. Podle vědeckých analýz
je to jedna z nutných podmínek naplnění podstaty Pařížské dohody. Kromě data dosažení
klimatické neutrality je také důležitá rychlost, jakou budeme emise skleníkových plynů
snižovat. Je nutné co nejdříve odstavit české uhelné elektrárny, které se na českých emisích
podílejí ze 40 %. Podle analýz je možné konkrétní uhelné elektrárny postupně odstavit do roku
2030, proto žádá o zajištění tohoto odstavení. V současnosti však oteplení způsobené člověkem
dosáhlo nebezpečných hodnot kvůli skleníkovým plynům vypuštěným v minulosti a minimálně
dalších 30 let bude oteplování pokračovat, dokud se nepodaří celosvětově dosáhnout klimatické
neutrality. Je nutné se na přicházející změny klimatu připravit a přizpůsobit. Proto petice žádá
o urychlené přijetí protierozní vyhlášky a o zavedení komplexního přístupu k obnově české
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krajiny a tvorbě krajinné politiky. V předložené petici jménem podepsaných nežádá pan
Zamouřil nic jiného, než aby byla přijata dostatečná adaptační opatření na změnu klimatu
v souladu se studiemi českých vědeckých institucí. Tuto petici oficiálně podpořili, kromě
jednotlivců, i dva ústavy Akademie věd. Žádá o zvážení jednotlivých bodů petice a v kontextu
PS zejména o prosazení závazku dosažení klimatické neutrality ČR do roku 2050, což je prvním
nutným krokem k eventuálnímu zastavení změny klimatu.
Místopředsedkyně Pěnčíková poděkovala panu Zamouřilovi za úvodní slovo a požádala
zpravodaje Elfmarka o přednesení zpravodajské zprávy.
Zpravodaj Elfmark ve své zpravodajské zprávě řekl, že jako místopředseda petičního výboru si
dovolil dát usnesení, aby tato petice byla postoupena výboru pro životní prostředí. Stalo se tak
na jednání petičního výboru dne 2. února 2021 a usnesení bylo většinově schváleno. Předmětem
petice, pod kterou je celkem 5 766 podpisů, je žádost o aktivní jednání odpovědných orgánů
směřující k zastavení změny klimatu a zmírnění jejich dopadů. Petenti peticí vyzývají premiéra
ČR, Ministerstvo životního prostředí, financí, dopravy, průmyslu a obchodu a PS a Senát, aby
se zasadili o snížení emisí skleníkových plynů a obnovu české půdy a krajiny. Na základě
přidělené petice vyzval dopisem překladatele petice, pana Zamouřila (jednatel Česko za klima,
z. s.), aby se ve lhůtě k tomu dané, blíže vyjádřil k podané petici a upřesnil, co je jejím kýženým
cílem. Následně zpravodaj Elfmark vyjmenoval všech šest bodů petice: 1) Přijetí závazku
přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství do roku 2050; 2) Přepracování Politiky
ochrany klimatu v ČR, Státní energetické koncepce a dalších strategických dokumentů; 3)
Přijetí vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí (tzv. protierozní vyhlášky) - cílem této
vyhlášky je vynutit lepší zemědělské postupy vedoucí k vyššímu zadržování vody v půdě a nižší
erozi zemědělské půdy - zmírnění sucha v přírodě; 4) Vytvoření pracovní skupiny pro obnovu
české krajiny a tvorbu krajinné politiky; 5) Uzavření konkrétních uhelných elektráren a 6)
Vytvoření přehledných webových stránek určených k informování veřejnosti o změně klimatu.
Žádané zpravodaj Elfmark předložil odpovědnému orgánu MŽP, které se k celé věci vyjádřilo
následovně: V prvním bodě, kde petent požaduje přijetí závazku přechodu ke klimaticky
neutrálnímu hospodářství do roku 2050, MŽP sdělilo, že ČR plně podporuje cíl dosažení
klimatické neutrality EU do roku 2050, který byl schválen Evropskou radou v prosinci 2019.
Tento cíl je obsažen v nové Státní politice životnih́ o prostředí ČR 2030 s výhledem do roku
2050, kterou vláda schválila v lednu letošního roku. Rovněž plánované aktualizace Politiky
ochrany klimatu v ČR a Státní energetické koncepce budou muset nepochybně tento cíl
zohlednit, stejně jako v prosinci 2020 přijatý cíl snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku
2030 o nejméně 55 % oproti roku 1990. S tím souvisí i bod druhý, který se týká přepracování
těchto strategických dokumentů tak, aby reflektovaly cíl dosažení klimatické neutrality do roku
2050. MŽP ujišťuje petenta, že v rámci procesu revize těchto strategických dokumentů bude
tyto cíle zohledňovat a plně přispívat k jejich dosažení. Legislativní rámec pro naplňování
těchto cílů EU je však nyní teprve v přiṕ ravě a specifické závazky pro ČR tak budou známy až
později. Ve třetím bodu, který se týká protierozní vyhlášky, MŽP sdělilo, že se po dlouhém
a náročném vyjednávání podařilo dosáhnout dohody všech zainteresovaných stran a k vydání
vyhlášky by mělo dojít v průběhu jara tohoto roku. Vyhláška by následně měla nabýt účinnosti
od 1. července 2021. V souvislosti se čtvrtým bodem, ve kterém je navrženo vytvoření pracovní
skupiny pro obnovu české krajiny a tvorbu krajinné politiky, MŽP odkazuje na Výbor pro
krajinu, vodu a biodiverzitu, jehož náplň činnosti a složení do značné míry odpovídá tomuto
požadavku. Na této komplexní problematice se podílí řada dalších poradních a pracovních
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orgánů, zejména Meziresortní komise VODA-SUCHO a Meziresortní pracovní skupina pro
otázky ochrany klimatu. Vzhledem k současnému neutěšenému stavu se však bude MŽP
podnětu petenta na vytvoření podrobného plánu obnovy české krajiny spolu se svými vládními
kolegy dále zabývat jako se zásadní prioritou vlády. V pátém bodě žádá petice o uzavření
konkrétních uhelných elektráren v navrhovaných termínech. V souvislosti s tímto požadavkem
lze uvést, že v roce 2020 byl ukončen provoz elektrárny Prunéřov I a uzavření dalších uhelných
elektráren bude bezpochyby následovat. Je pravděpodobné, že k ukončení využívání uhlí
v energetice dojde dříve než v roce 2038, který byl doporučen Uhelnou komisí. K poslednímu
šestému bodu MŽP upozornilo petenta, že informování o denním stavu emisí skleníkových
plynů není technicky možné, protože tyto emise nejsou s výjimkou několika velkých zařízení
měřeny při jejich vypouštění. Většina emisí skleníkových plynů je dopočítávána na základě
statistických údajů o spotřebě paliv, výrobě různých produktů a specifických emisních faktorů.
Emise tak mohou být publikovány až s určitým zpožděním. Závěrem řekl, že všichni členové
výboru mají k dispozici návrh usnesení, které navrhne v rozpravě a požádá výbor o jeho
schválení.
Místopředsedkyně Pěnčíková poděkovala zpravodaji Elfmarkovi za zprávu a dala slovo
náměstkyni Peštové.
Náměstkyně Peštová sdělila, že MŽP se s předloženou peticí důkladně seznámilo a autorovi
petice byla zaslána odpověď ministra Brabce. MŽP a Vláda ČR plně vnímá závažnost tohoto
problému. Změna klimatu představuje jednu z největších globálních výzev současnosti a ČR se
musí i nadále efektivně zapojovat do úsilí o rychlé snížení emisí skleníkových plynů v souladu
s cíli Pařížské dohody. Z hlediska ČR je nutná i efektivní a účinná adaptace na negativní dopady
změny klimatu. Poté se vyjádřila k jednotlivým bodům petice tak, jak již uvedl zpravodaj
Elfmark ve své zpravodajské zprávě (viz výše) a doplnila některé podrobnosti.
Místopředsedkyně Pěnčíková poděkovala náměstkyni Peštové a otevřela rozpravu, do které se
nikdo nepřihlásil. Dala slovo zpravodaji Elfmarkovi.
Zpravodaj Elfmark poděkoval náměstkyni Peštové za komentář a přednesl návrh usnesení
v následujícím znění:
Po odůvodnění autora petice Jakuba Zamouřila, náměstkyně ministra životního prostředí Ing.
Bereniky Peštové, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Bc. Františka Elfmarka, DiS. a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í Petici za klima;
p o ž a d u j e po Ministerstvu životního prostředí, aby
1. přepracovalo strategické dokumenty (Politika ochrany klimatu v ČR a Státní
energetická koncepce) tak, aby směřovaly především k dosažení klimatické
neutrality do roku 2050, a o jejich změnách informovalo Výbor pro životní prostředí;
2. do 30. dubna 2021 informovalo Výbor pro životní prostředí o průběhu tvorby
podrobného plánu obnovy české krajiny;
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3 . představilo Výboru pro životní prostředí svůj plán konkrétních opatření na
dosažení uhlíkové neutrality;
III.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala ministra životního
prostředí.

Poslankyně Fialová se po přečtení navrženého usnesení dotázala, zda se bude hlasovat po
bodech, nebo celé usnesení najednou?
Zpravodaj Elfmark odpověděl, že by chtěl, aby bylo hlasováno najednou, ale nemá problém
s hlasováním po bodech.
Poslanec Pustějovský navrhl hlasování po bodech.
Místopředsedkyně Pěnčíková požádala zpravodaje Elfmarka o přednesení navrženého usnesení
po jednotlivých bodech.
Hlasování č. 18 celkem (bod I): Pro 11
Z toho prezenčně:
Pro 10
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Hlasování č. 19 celkem (bod II, 1): Pro 6
Z toho prezenčně:
Pro 5
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 5
Zdržel se 5

Hlasování č. 20 celkem (bod II, 2): Pro 6
Z toho prezenčně:
Pro 5
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 5
Zdržel se 5

Hlasování č. 21 celkem (bod II, 3): Pro 7
Z toho prezenčně:
Pro 6
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 4
Zdržel se 4

Hlasování č. 22 celkem (bod III): Pro 10
Z toho prezenčně:
Pro 9
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Místopředsedkyně ukončila bod.
Následně se přihlásila o slovo náměstkyně Peštová s tím, že ví, že bod již byl ukončen, ale že
členové výboru schváleným usnesením zavazují MŽP, aby změnilo Státní energetickou
koncepci, ale ta je v gesci MPO. Chce je na to upozornit. Zda si to uvědomují. MŽP toto nemůže
dělat.
Místopředsedkyně Pěnčíková konstatovala, že usnesení již bylo přijato a je případně možné ho
revokovat a změnit bod II, 1 tak, že bude vyškrtnuta Státní energetická koncepce. Zeptala se na
názor zpravodaje Elfmarka.
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Zpravodaj Elfmark se domnívá, že obě koncepce spolu úzce souvisí a jde o to, že MŽP dodá na
výbor informaci o tom, jak to probíhá.
Poslanec Pustějovský chápe, že to spolu souvisí, i když ne tak úzce, protože Státní energetická
koncepce je úplně jiný dokument o jiných datech, číslech, výstupech. Myslí si, že to patří do
gesce MPO a úkolovat MŽP tím, že má aktualizovat Státní energetickou koncepci, je
bezpředmětné. Ať se aktualizují záležitosti v kompetenci MŽP, ale toto je nekoncepční a
usnesení mělo být definováno přesněji.
Místopředsedkyně Pěnčíková navrhla zpravodaji Elfmarkovi, zda by nebylo vhodnější bod II
usnesení revokovat a přepracovat tak, že doplní, že to žádají po MŽP a MPO.
Poslanec Čižinský poukázal na to, že takto se budou točit v kruhu. Mají na starosti to, aby se
situace zlepšila, a to vyžaduje změny i těchto dokumentů. Tzn. doporučovat od výboru pro
životní prostředí ministerstvu je v pořádku. Poslanec Čižinský hlasoval pro a stojí si za tím, že
je to dobře. Výbor by měl doporučit, aby se oba dokumenty přepracovaly. Mělo by to být
provázané, jinak to nebude mít žádný efekt.
Zpravodaj Elfmark se domnívá, že bod proběhl celý, usnesení bylo odhlašováno a už by se
k tomu nevracel. To by se mohla donekonečna měnit usnesení ex post. Poslanec Pustějovský
se vyjádřil svým hlasováním, hlasování nějak dopadlo a tak to je.
Poslanec Zahradník se omluvil za pozdní příchod, a že tím pádem nebyl přítomen projednávání.
Řekl, že mu bod II, 1 usnesení přišel jako nesmyslný, že nemá smysl se o něm bavit. Debata
zřejmě o něm nebyla a on se zdržel hlasování. Bral skoro jako samozřejmost, že nemůže projít.
Diví se, že výbor je něco takového schopen schválit, když si musí být vědom, že to není
dosažitelné a požaduje to po někom, kdo k tomu nemá kompetenci.
Poslankyně Balcarová si myslí, že MŽP může být iniciátorem toho, že osloví MPO. Domnívá
se, že když se nyní vyjadřují poslanci, kteří hlasovali proti a snaží se tím zvrátit hlasování, tak
je to velmi zvláštní. Dovede si představit, že by usnesení bylo doplněno o MPO, aby bylo více
logické.
Náměstkyně Peštová k tomu řekla, že by to bylo logické, kdyby výbor úkoloval vládu, ale ne
MŽP.
Poslanec Pustějovský poděkoval, že mu bylo připomenuto, že se vyjádřil svým hlasováním.
Hlasování nezpochybňuje. Pouze říká, že usnesení, tak jak je navrženo, není přesné. Znovu
zopakoval, v čem vidí problém.
Místopředsedkyně Pěnčíková se omluvila za to, že si neuvědomila, že Státní energetická
koncepce opravdu spadá pod MPO. Cítí to jako svou chybu a proto navrhla dopsání MPO na
usnesení.
Zpravodaj Elfmark řekl, že během diskuse se mohl kdokoliv k usnesení vyjádřit a mrzí ho, že
se to řeší teď. Kdyby to poslanec Pustějovský okomentoval dřív, tak by usnesení doplnil a tento
bod by byl již skončený. Navrhl, že u bodu II doplní MPO.
Poté výbor hlasoval o doplněném bodu II, 1 a o usnesení jako celku – viz následující znění:
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Po odůvodnění autora petice Jakuba Zamouřila, náměstkyně ministra životního prostředí Ing.
Bereniky Peštové, Ph.D., zpravodajské zprávě posl. Bc. Františka Elfmarka, DiS. a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I.
II.

b e r e n a v ě d o m í Petici za klima;
p o ž a d u j e po Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu,
aby
1. přepracovalo strategické dokumenty (Politika ochrany klimatu v ČR a Státní
energetická koncepce) tak, aby směřovaly především k dosažení klimatické
neutrality do roku 2050, a o jejich změnách informovalo Výbor pro životní prostředí;
2. do 30. dubna 2021 informovalo Výbor pro životní prostředí o průběhu tvorby
podrobného plánu obnovy české́ krajiny;
3 . představilo Výboru pro životní prostředí svůj plán konkrétních opatření na
dosažení uhlíkové neutrality;

III.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala ministra životního
prostředí.

Hlasování č. 23 celkem (bod II, 1): Pro 6
Proti 2
Z toho prezenčně:
Pro 4
Proti 2
Videokonferenčně: Čižinský – Pro, Krutáková – Pro

Zdržel se 3
Zdržel se 3

Poslanec Zahradník ještě poukázal na to, že když se do bodu II, 1 doplnilo MPO, tak se po něm
požaduje, aby přepracovalo dokument Politika ochrany klimatu v ČR, který zase patří do gesce
MŽP. Sdělil, že nyní bude hlasovat proti usnesení jako celku.
Hlasování č. 24 celkem (usnesení jako celek): Pro 6
Z toho prezenčně:
Pro 5
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 1
Proti 1

Zdržel se 4
Zdržel se 4

Usnesení č. 169: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184914
Místopředsedkyně ukončila bod.

5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final
Předsedkyně Balcarová uvedla 5. bod jednání 34. schůze, ke kterému byli přizváni zástupci
Ministerstva životního prostředí náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního
prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D a ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ing. Pavel
Zámyslický, Ph.D. Požádala náměstkyni Peštovou o úvodní slovo.
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Náměstkyně Peštová v úvodním slovu sdělila, že dne 9. prosince 2020 EK zveřejnila Sdělení Evropský klimatický pakt, který obsahuje plán pro zapojení regionů, místních komunit,
občanské společnosti, průmyslu, škol, jednotlivců a dalších aktérů do řešení změny klimatu
a dosažení cílů v oblasti udržitelného rozvoje. Sdělení navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu.
Klimatický pakt nabízí možnosti, jak se o změně klimatu dozvědět co nejvíce informací,
vyvinout a implementovat řešení na různých úrovních a spojit úsilí všech jednotlivců ve
společnosti. Rovněž bude sloužit k šíření povědomí a vědeckých poznatků o problematice
měnícího se klimatu. Spolu se zapojenými organizacemi připraví Komise řadu komunikačních
nástrojů a materiálů, které budou široce dostupné a které představí existující řešení s cílem
inspirovat ostatní a podporovat stakeholdery, aby realizovali vlastní nebo společné klimatické
ambice. Byla zřízena funkce tzv. velvyslanců klimatického paktu, kteří se zaváží k činnosti
v oblasti ochrany klimatu a kteří budou diskutovat s lidmi o problematice měnícího se klimatu
a o důležitosti každého zapojit se do řešení tohoto problému. Klimatický pakt bude podporovat
využívání nejaktuálnějších dostupných digitálních technologií a služeb a využívání
integrovaných IT systémů. Bude využívat online interaktivní dialogy s občany a podporovat
individuální a týmové soutěže, závazky a cíle, jako jsou např. cyklojízdy. Klimatický pakt bude
spolupracovat s řadou již existujících iniciativ, sítí a hnutí, jako je např. Pakt starostů
a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Zpočátku by se měla činnost klimatického paktu
zaměřit na oblasti zelených ploch, zelené mobility, ekologického stavebnictví a zelených
dovedností. Dále uvedla, že dle Rámcové pozice ČR bude efektivní a aktivní zapojení občanů
a stakeholderů na všech úrovních klíčové pro naplnění vize a cílů Zelené dohody pro Evropu.
ČR považuje za důležité komunikovat s veřejností a stakeholdery příležitosti i dopady
transformace k nízkouhlíkovému hospodářství a klimatické neutralitě. Klíčovou roli by pak
měly sehrát města a obce. ČR vítá otevřený charakter iniciativy EK, která bude v průběhu času
reagovat na podněty zainteresovaných stran. ČR bude prosazovat, aby byl plně využit potenciál
již existujících nástrojů a opatření. Klimatický pakt a jeho online platforma by se měly stát
důležitým zdrojem informací v oblasti ochrany klimatu a energetiky. ČR upozorňuje na
skutečnost, že dopady změny klimatu se napříč členskými státy a regiony EU liší a zejména
adaptační opatření jsou často místně specifická. ČR vnímá značný potenciál klimatického paktu
v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. ČR vnímá pozitivně roli tzv.
velvyslanců klimatického paktu a souhlasí s jejich podporou ze strany EK. ČR rovněž
doporučuje, aby následně došlo i k vyhodnocení, jak se tato funkce osvědčila. Uvedené čtyři
prioritní oblasti pro činnost klimatického paktu jsou vysoce relevantní i z pohledu ČR. Ze
sdělení nevyplývá pro ČR žádná povinnost ani závazek. Sdělení nenavrhuje žádná nová
opatření nebo aktivity, které by měly mít přímé dopady na ČR. Všechny činnosti v rámci
klimatického paktu mají zcela dobrovolný charakter.
Předsedkyně Balcarová poděkovala náměstkyni Peštové za úvodní slovo a požádala zpravodaje
Zahradníka o přednesení zpravodajské zprávy.
Zpravodaj Zahradník ve své zprávě řekl, že toto je další z řady aktivit, jimiž se EK snaží vést
boj proti změně klimatu. Je to věc na úrovni propagační, proklamační. Nabídka lidem tyto věci
řešit, účastnit se na jejich řešení. Zpravodaj Zahradník se domnívá, že sdělení je spíše
jednostranné. Klimatický pakt vychází z toho, že všichni slušní lidé jsou přesvědčení, že
klimatická změna je způsobena lidmi a že je proti ní třeba bojovat. Naopak lidé, kteří tomuto
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nevěří, jsou považováni za popírače. Myslí si, že tento nástroj by mohl být vyváženější tak, aby
poskytl prostor i těm lidem, kteří o tomto mají určitou pochybnost. Dále mu vadí, že v celém
materiálu se nevyskytuje nic, co by mělo cokoliv společného s energetikou. Boj proti změně
klimatu bude mít významný dopad do způsobu získávání energie a rovněž i do způsobu jejího
využívání. Uvítal by, kdyby se, např. v kapitole Obsah a dopad, doplnila možnost, jak se mohou
lidí a organizace informovat o dopadech boje proti klimatu do ekonomiky, sociální oblasti
a energetiky. Vyjádřil souhlas se způsoby zapojení – vyslanec klimatického paktu, přijímání
šetrných opatření, nebo závazek ke klimaticky šetrnému jednání. Vyjádřil pochybnost o tom,
jak by měla vypadat událost na téma změna klimatu, a okomentoval, jakým způsobem by
Komise mohla jít příkladem. Dle jeho názoru jsou uvedené hodnoty klimatického paktu
akceptovatelné a správné. U hodnoty „ambice a bezodkladnost“ uvedl, že bezodkladnost je
něco, co bylo tématem minulé doby. Byl by rád, kdyby byl kladen důraz na udržitelnost boje
proti změně klimatu nebo naplňování klimatických cílů, aby byla zachována rovnováha všech
tří pilířů trvalé udržitelnosti – environmentálního, ekonomického a sociálního. Zpravodaj
Zahradník informoval, že vyslanců je 181 a za ČR jmenoval zatím jedinou vyslankyni paní
Martinu Čížkovou. Poté zmínil věc, která mu vadí nejvíce a to, že Komise je připravená
vyvracet mýty o klimatu a bojovat proti popírání změny klimatu a dezinformacím. Podle jeho
názoru existují seriózní vědecké důkazy, které minimálně vyvolávají pochybnosti, že všechno
je tak, jak je to prezentováno. Uvítal by, kdyby se Komise zavázala podporovat, aby v debatě
o změně klimatu a způsobech boje proti ní mohly zaznít všechny vědecky podložené názory na
tento problém. Tedy i názory, které velí k určité opatrnosti a zvažují i dopady boje proti změně
klimatu do energetiky a dalších odvětví ekonomiky. Následně okomentoval výzvu Komise
k účasti na klimatickém paktu u soukromého sektoru, kde stojí, že mají preferovat dlouhodobý
přínos pro klima namísto krátkodobého prospěchu pro majitele společností. Zpravodaj
Zahradník navrhuje podpořit stanovisko vlády. Připomněl, že celé sdělení má dobrovolný
charakter a žádné povinnosti z něj pro ČR nevyplývají. Závěrem poděkoval Mgr.
Brandejskému za zpracování informační podkladu Parlamentního institutu KPS.
Předsedkyně Balcarová poděkovala zpravodaji Zahradníkovi a otevřela rozpravu. Rovnou
vznesla dotaz směrem k zástupcům ministerstva. Zaujalo ji, že bude vytvořený nějaký
informační systém. Předpokládá, že to bude nějaký portál, do kterého se budou moci iniciativy,
které se zabývají ochranou klimatu apod. přihlásit. Zajímalo by ji, jestli MŽP bude připravovat
nějaký takový portál nebo prostředí, které bude takovéto projekty evidovat a umožní síťování
těchto iniciativ?
Ředitel Zámyslický odpověděl, že pakt poměrně podrobně pročítali a přijde mu, že většina
úkolů a vizí zde obsažených jde za EK, tzn., že po MŽP se nic nepožaduje. MŽP je připraveno
s Komisí spolupracovat, ale veškeré iniciativy směrem ke klimatickým ambasadorům a ke
sbírání projektů v jednotlivých členských státech si bude koordinovat EK sama. Komise zřejmě
bude spolupracovat s nějakými vysoutěženými organizacemi, nebo si ty aktivity koordinovat
v jednotlivých členských státech sama.
Předsedkyně Balcarová apelovala na to, aby byla nějaká česká mutace, protože ne každý umí
anglicky a aby tím pádem nevznikla nějaká bariéra pro zapojení.
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Ředitel Zámyslický se domnívá, že budou existovat všechny jazykové mutace v rámci EU pro
všechny členské státy.
Předsedkyně Balcarová požádala zpravodaje Zahradníka o seznámení s navrženým usnesením.
Zpravodaj Zahradník přednesl návrh usnesení v následujícím znění:
Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D.,
zpravodajské zprávě posl. RNDr. Jana Zahradníka a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I.

II.

b e r e n a v ě d o m í Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský klimatický pakt,
COM (2020) 788 final;
p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ze dne 22. ledna 2021 k tomuto sdělení;

III.

ž á d á K o m i s i , aby zajistila, že Evropský klimatický pakt nabídne lidem a
organizacím způsoby, jak se mohou informovat o dopadech boje proti změně klimatu
do ekonomiky, sociální oblasti a energetiky;

IV.

ž á d á K o m i s i , aby zajistila, že Evropský klimatický pakt umožní, aby v debatě o
změně klimatu a o způsobech boje proti ní mohly zaznít všechny vědecky podložené
názory na tento problém;

V.

ž á d á v l á d u , aby důsledně trvala na tom, že naplňování klimatických cílů musí být
udržitelné, tzn., musí být zajištěna rovnováha všech tří pilířů – environmentálního,
ekonomického a sociálního;

VI.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala předsedu výboru
pro evropské záležitosti.

Předsedkyně Balcarová navrhla hlasování po jednotlivých bodech navrženého usnesení. Poté
uzavřela rozpravu a zahájila hlasování.
Hlasování č. 25 celkem (bod I): Pro 10
Z toho prezenčně:
Pro 9
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Hlasování č. 26 celkem (bod II): Pro 6
Z toho prezenčně:
Pro 6
Videokonferenčně: Čižinský – Zdržel se

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 3
Zdržel se 2

Hlasování č. 27 celkem (bod III): Pro 6
Z toho prezenčně:
Pro 6

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 4
Zdržel se 3
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Videokonferenčně: Čižinský – Zdržel se
Hlasování č. 28 celkem (bod IV): Pro 8
Z toho prezenčně:
Pro 8
Videokonferenčně: Čižinský – Zdržel se

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 2
Zdržel se 1

Hlasování č. 29 celkem (bod V): Pro 10
Z toho prezenčně:
Pro 9
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Hlasování č. 30 celkem (bod VI): Pro 10
Z toho prezenčně:
Pro 9
Videokonferenčně: Čižinský – Pro

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 0

Hlasování č. 31 celkem (usnesení jako celek): Pro 7
Z toho prezenčně:
Pro 7
Videokonferenčně: Čižinský – Zdržel se

Proti 0
Proti 0

Zdržel se 3
Zdržel se 2

Usnesení č. 170: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184919
Předsedkyně ukončila bod.

6. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nastartování cesty ke klimaticky neutrální Evropě
do roku 2050 - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok
2020, COM (2020) 777 final
Předsedkyně Balcarová uvedla 6. bod 34. schůze, ke kterému byli přizváni zástupci
Ministerstva životního prostředí náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany životního
prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D a ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ing. Pavel
Zámyslický, Ph.D. Požádala náměstkyni Peštovou o úvodní slovo.
Náměstkyně Peštová sdělila, že zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu
za rok 2020 uvádí informace o vývoji emisí a propadu skleníkových plynů v EU, plnění jejich
mezinárodních závazků a provádění opatření v souvislosti se změnou klimatu
a přizpůsobováním se změně klimatu. Ačkoliv v roce 2019 hospodářství EU rostlo, emise
skleníkových plynů se meziročně snížily o 3,7 %. Mezi roky 1990 až 2019 se emise
skleníkových plynů EU snížily o 24 %. Se zahrnutím propadu z využívání půdy, změn ve
využívání půdy a lesnictví došlo ke snížení čistých emisí o 25 %. EU je tedy na dobré cestě
k dosažení svého cíle podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, jímž je snížení emisí
skleníkových plynů do roku 2020 o 20 %. K významnému snížení emisí došlo v sektoru EU
ETS, kde v roce 2019 klesly emise o 9,1 % ve srovnání s rokem 2018. Toto snížení bylo
způsobeno zejména změnami v odvětví výroby elektřiny a tepla, kde se emise snížily o cca 15
% ve srovnání s rokem 2018. Ověřené emise z letecké dopravy v roce 2019 mírně rostly a to
o 1 % ve srovnání s rokem 2018. Očekává se, že krize Covid-19 povede k nebývalému snížení
emisí v roce 2020, ale při oživení ekonomiky se mohou emise vrátit rychle na původní úroveň.
Emise, na něž se nevztahuje systém EU ETS, především emise z dopravy, stavebnictví,
zemědělství a odpadu, se mezi roky 2018 a 2019 významně nezměnily. Tyto emise však byly
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na úrovni EU v roce 2019 o 10 % nižší, než v roce 2005. Cíl snížení o 10 % do roku 2020 bude
tedy pravděpodobně překročen. Více než třetina z emisí mimo EU ETS pochází z dopravy. Po
poklesu mezi lety 2007 a 2013 se emise z dopravy v každém z následujících let zvyšovaly
a jsou nyní pouze o 2 % nižší, než v roce 2005. Podle Zprávy rovněž došlo k mírnému nárůstu
průměrných emisí CO2/km u nových osobních automobilů a dodávek. Výrobci vozidel proto
budou muset významně snížit emise vyráběných vozidel, aby mohli splnit přísnější cíle, které
platí od roku 2020. Emise z využívání energie v budovách vykazují určité meziroční variace
kvůli změnám v poptávce po vytápění souvisejícím s počasím. V dlouhodobějším horizontu
emise vykazují od roku 2005 sestupný trend, který má do roku 2030 pokračovat. Emise ze
zemědělství byly v roce 2019 na podobné úrovni jako v roce 2005 a očekává se, že se
stávajícími opatřeními dojde k jejich mírnému poklesu. Emise z nakládání s odpady se mezi
lety 2005 a 2019 snížily o 12 % a tento pokles by měl pokračovat. Všechny členské státy splnily
v letech 2013–2017 své povinnosti plynoucí z rozhodnutí o sdílení úsilí v odvětví mimo EU
ETS. Malta v každém z těchto let překročila své roční emisní příděly, avšak deficit pokryla
nákupem ročních emisních přídělů od Bulharska. V roce 2017 Bulharsko, Estonsko, Irsko,
Kypr, Litva, Lucembursko, Německo, Polsko a Rakousko překročily své roční emisní příděly.
Tento deficit však pokryly z nahromaděného přebytku za předchozí roky. Ve Zprávě je
uvedeno, že se v roce 2018 očekává, že se ke skupině členských států, jejichž emise jsou již
vyšší, než roční emisní příděly, přidá rovněž ČR. Tento údaj však vychází ze zastaralých údajů,
a na základě aktuálních dat emisí inventarizace ČR svůj roční emisní příděl na rok 2018
nepřekročila. Rok 2019 byl pro evropská klimatická opatření významným mezníkem.
V prosinci Evropská rada odsouhlasila, že se EU v souladu s Pařížskou dohodou stane
klimaticky neutrální do roku 2050. V březnu 2020 Komise následně zveřejnila návrh
Evropského právního rámce pro klima, aby byl cíl klimatické neutrality v EU právně závazný.
Návrh byl následně pozměněn, aby zahrnul nový cíl snížit emise do roku 2030 o alespoň 55 %,
který byl přijat v prosinci 2020. Uskutečněním opatření uvedených v konečných návrzích
integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu se podle odhadů dosáhne
snížení emisí skleníkových plynů v EU pouze o 41 % do roku 2030. Stávající cíl snížit emise
z odvětví mimo EU ETS o 30 % do roku 2030 by mohl být splněn při provádění dodatečných
opatření uvedených v těchto plánech. V sektoru LULUCF dochází od roku 2013 ke snižování
propadu na úrovni EU. Zpráva přitom upozorňuje na dopady kůrovcové kalamity v ČR. Podle
předběžných odhadů s využitím účetních pravidel pro druhé kontrolní období Kjótského
protokolu, Finsko, Kypr, Litva, Nizozemsko, ČR, Lotyšsko a Slovinsko předpokládají dosažení
debetu v započítávání za toto období. Mnohem významnější dopad však bude mít v ČR
započítávání za období 2021-2025 v souladu s pravidly EU, ve kterém se již dopad kůrovcové
kalamity naplno projeví. Zpráva poskytuje přehled o potřebných investicích a zdrojích v rámci
rozpočtu EU v souladu se změnou klimatu včetně podpory výzkumu a vývoje. V oblasti
přizpůsobování se změně klimatu zmiňuje především práce na nové adaptační strategii EU,
která bude zveřejněna 24. února. Obsahuje také informace o vývoji v oblasti nástrojů a strategií
vedoucích ke snižování emisí z letecké a námořní dopravy na mezinárodní úrovni. Podle
Zprávy jsou EU, její členské státy a Evropská investiční banka největšími poskytovateli
veřejných prostředků na financování opatření v oblasti klimatu v rozvojových zemích. Jejich
příspěvek v roce 2019 dosáhl 23,2 mld. EUR. Příjmy z dražeb emisních povolenek činily v roce
2019 cca 14 mil. EUR.
Místopředsedkyně Pěnčíková poděkovala náměstkyni Peštové za úvodní slovo a požádala
zpravodajku Balcarovou o přednesení zpravodajské zprávy.
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Zpravodajka Balcarová řekla, že vše, co měla ve své zpravodajské zprávě, již zmínila
náměstkyně Peštová. Vyjádří se tedy ke dvěma věcem. První věcí, kterou kladně hodnotí je, že
v roce 2019 byly v EU nejnižší emise od roku 1990, přičemž za stejné období vzrostlo HDP
o 60 %, takže se oddělil hospodářský růst a růst emisí. Druhou věcí je, že emise, které byly ČR
vyměřeny, se v ČR dle slov náměstkyně Peštové nepřekračují, anebo jsou dotované z debetu
minulého období. Myslí si, že v období 2021-2025, kdy už se projeví kůrovcová kalamita,
uhlíkový propad, který v tuto chvíli tvoří asi 1,5 mld. tun ekv. CO2, zřejmě poroste. Zeptala se,
jak asi poroste a jestli ČR hrozí, že se dostane mezi státy, které si s ročním přídělem povolenek
nevystačí?
Náměstkyně Peštová odpověděla, že se ČR dostane mezi státy, které si s ročním přídělem
povolenek nevystačí a budou se muset dokupovat. Více informací dodá ředitel Zámyslický.
Místopředsedkyně Pěnčíková poděkovala a dala slovo řediteli Zámyslickému.
Ředitel Zámyslický řekl, že není úplně snadné udělat predikci. Od roku 2021 začíná nové
období pro nastavení všech sektorů (EU ETS, sektory mimo EU ETS a LULUCF). ČR bude
mít nějaký cíl pro emise mimo EU ETS, který v tuto chvíli ještě není známý, a od toho cíle se
budou vypočítávat roční příděly pro ČR. Bude tedy záviset na tom, jak ten cíl bude stanovený,
protože došlo k revizi celkového čísla Unie do roku 2030. Nový cíl je alespoň 55 %, ale tento
nový vyšší cíl je třeba propsat do cílů jednotlivých členských států. EK k tomu vydá návrh
v červnu letošního roku a poté se bude vyjednávat o tom, jaká bude hodnota cíle pro ČR.
Zároveň se otevře legislativa k sektoru LULUCF, kde je již nyní intenzivně jednáno s Komisí,
aby byla nějakým způsobem reflektována kůrovcová kalamita v ČR. Zde se kontrolní období
pro započítávání dělí na dva úseky. Emise či propady z lesů se kontrolují za období 2021-2025,
kde podle současných pravidel a legislativy by měla ČR deficit. Do období 2026-2030 se určitě
promítne změna legislativy, kterou Komise zveřejní. Tyto dva sektory jsou propojeny, tzn., že
pokud by ČR byla v deficitu v sektoru LULUCF, tak se musí použít jednotky ze sektoru NON
ETS, jednotky AEA, což je ekvivalent emisních povolenek, který platí v sektoru mimo EU ETS
a musely by se někde nakoupit. Problém je, že se s jednotkami AEA příliš neobchoduje a těžko
říci, jaká bude do budoucna jejich cena na emisním trhu. MŽP se snaží na několika úrovních
ovlivnit bilanci pro ČR, aby pokud možno nemusela dokupovat žádné jednotky. MŽP
předpokládá, že ČR stále bude mít negativní bilanci, minimálně pro roky 2021-2023. Až v roce
2026, kdy se bude uzavírat bilance za první kontrolní období, tak bude znám stav toho deficitu
a cena, která by stála ČR ten deficit pokrýt. Některé scénáře říkají, že by tyto náklady mohly
být v řádu miliard korun. Nyní není možné to přesně vyjádřit. Závěrem zopakoval, že
intenzivně jednají s EK o kůrovcové kalamitě a snaží se ovlivnit revizi legislativy k LULUCF.
Místopředsedkyně Pěnčíková poděkovala za odpověď a dala slovo zpravodajce Balcarové.
Zpravodajka Balcarová poděkovala za odpověď a navrhla, že členy výboru seznámí s návrhem
usnesení.
Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D.,
zpravodajské zprávě posl. Ing. Dany Balcarové a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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I.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za
rok 2020, COM (2020) 777 final;

II.

v í t á , že se v EU prokazatelně podařilo za posledních 30 let oddělit hospodářský růst a
růst emisí skleníkových plynu;

III.

s o u h l a s í s principem zelené transformace EU a její akcelerací pomocí Evropskou
radou schválených opatření (Fond obnovy, Fond spravedlivé transformace, Horizon
Europe a další);

IV.

v y z ý v á Vládu ČR, aby se zasadila o co nejefektivnější využití prostředků na zelenou
transformaci a podnikla i další kroky, které zamezí propadu ČR mezi země na seznamu
emitentů skleníkových plynů, jež musí nakupovat emisní povolenky;

V.

ž á d á výbor pro evropské záležitosti, aby zaslal Komisi vyjádření výboru pro životní
prostředí;

VI.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala předsedu výboru
pro evropské záležitosti.

Poslanec Zahradník se vyjádřil k bodu II a III. Domnívá se, že oddělení hospodářského růstu
a růstu emisí je diskutabilní věc, protože se ukazuje, že z principu není možné oddělit
ekonomický růst a růst emisí. Pokud toho EU dosáhla, tak je to za cenu toho, že se změnila
struktura evropské ekonomiky, že se od výroby přecházelo ke službám. Tato výroba se pak
někde ve světě musí realizovat a ty státy, kde k té výrobě dochází, pak emise zvětšují (Čína,
Indie). Dle jeho názoru je chyba tvrdit, že se daří oddělit hospodářský růst a růstu emisí.
K zelené transformaci řekl, že rozumí tomu, že je všeobecný názor, že transformace je nyní na
místě. Otázkou je, co s tím vším udělá pandemie Covidu. Ukazuje se, že pandemií Covidu jsou
zasaženy právě služby a je otázkou, jak se to bude vyvíjet dál. Zda hospodářský růst nebude
nahrazen poklesem a v důsledku toho se poté přestane hledět na ekologická opatření a porostou
emise. Poté sdělil, že bod II a III nepodpoří a požádal o hlasování po jednotlivých bodech. Bod
IV podpoří, ale s výhradou, kterou popsal.
Zpravodajka Balcarová sdělila, že oddělování poklesu vypouštěných emisí od hospodářského
růstu je velmi žádoucí. Překvapuje ji, že poslanec Zahradník to hodnotí negativně, protože se
chceme do roku 2050 dostat k uhlíkově neutrální ekonomice a zároveň chceme, aby se země
udržitelně rozvíjela a rostla. Bylo by v pořádku, aby při poklesu emisí skleníkových plynů klesl
i hrubý domácí produkt?
Poslanec Zahradník vysvětlil, že by to samozřejmě bylo dobře, ale není to možné. Jsou zákony,
které nedovolují, aby rostla ekonomika a zároveň klesaly emise. Emise mohou klesat tehdy,
pokud bude klesat spotřeba plynární energie – nebude se vyrábět energie. Bylo by dobře, kdyby
rostla ekonomika, zvyšoval se náš blahobyt a zároveň klesala spotřeba energie. Na každý
moment blahobytu je ovšem potřeba energie, bez energie není možné žít. Poslanec Zahradník
si přeje pokles emisí i ekonomický růst, ale s lítostí konstatuje, že to není možné.
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Místopředsedkyně Pěnčíková požádala zpravodajku Balcarovou o provedení hlasováním
o navrženém usnesení.
Hlasování č. 32 (bod I):
Hlasování č. 33 (bod II):
Hlasování č. 34 (bod III):
Hlasování č. 35 (bod VI):
Hlasování č. 36 (bod V+VI):
Hlasování č. 37 (usnesení jako celek):

Pro 9
Pro 3
Pro 7
Pro 7
Pro 9
Pro 9

Proti 0
Proti 0
Proti 0
Proti 0
Proti 0
Proti 0

Zdržel se 0
Zdržel se 6
Zdržel se 2
Zdržel se 2
Zdržel se 0
Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno v následujícím znění:
Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, Ph.D.,
zpravodajské zprávě posl. Ing. Dany Balcarové a po rozpravě
výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I.

b e r e n a v ě d o m í zprávu o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za
rok 2020, COM (2020) 777 final;

II.

s o u h l a s í s principem zelené transformace EU a její akcelerací pomocí Evropskou
radou schválených opatření (Fond obnovy, Fond spravedlivé transformace, Horizon
Europe a další);

III.

v y z ý v á Vládu ČR, aby se zasadila o co nejefektivnější využití prostředků na zelenou
transformaci a podnikla i další kroky, které zamezí propadu ČR mezi země na seznamu
emitentů skleníkových plynů, jež musí nakupovat emisní povolenky;

IV.

ž á d á výbor pro evropské záležitosti, aby zaslal Komisi vyjádření výboru pro životní
prostředí;

V.

p o v ě ř u j e předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala předsedu výboru
pro evropské záležitosti.

Usnesení č. 171: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184968
Místopředsedkyně poděkovala poslancům za účast. Protože 7. bod jednání 34. schůze byl již
projednán, ukončila bod i 34. schůzi výboru.

Mgr. Jan ČIŽINSKÝ v. r.
ověřovatel

Ing. Dana BALCAROVÁ v. r.
předsedkyně
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Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 11:04:59
1. hlasování, návrh
Schválení programu
Aktivně hlasovalo: 10

Pro: 10

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: nepřít.

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít.

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 1, schůze č. 34, čas 11:04:59

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 11:05:50
2. hlasování, návrh
Stanovení ověřovatele
Aktivně hlasovalo: 10

Pro: 10

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: nepřít.

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít.

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

ID hlasování: 2, schůze č. 34, čas 11:05:50

31

Jan Zahradník, ODS: Pro

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 11:06:35
3. hlasování, návrh
Schválení vystoupení hostů v délce 2 minut
Aktivně hlasovalo: 10

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 10

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: nepřít.

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít.

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 3, schůze č. 34, čas 11:06:36
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34. schůze
17.02.2021 - 11:10:35
4. hlasování, návrh
Neveřejné projednání bodu 3. Turów
Aktivně hlasovalo: 10

Ondřej Babka, ANO:

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: nepřít.

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: nepřít.

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro
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Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 4, schůze č. 34, čas 11:10:35
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34. schůze
17.02.2021 - 12:08:29
5. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - procedura
Aktivně hlasovalo: 12

Pro: 12

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 5, schůze č. 34, čas 12:08:29

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:09:46
6. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - PN1
Aktivně hlasovalo: 12

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.
Jaroslav Holík, SPD: Pro

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.
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Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro
Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 6, schůze č. 34, čas 12:09:46

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:10:27
7. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - PN2
Aktivně hlasovalo: 12

Pro: 12

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 7, schůze č. 34, čas 12:10:27

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:11:15
8. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - PN3
Aktivně hlasovalo: 12

Pro: 3

Proti: 4
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Zdržel se: 5

Ondřej Babka, ANO: Proti
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Karla Maříková, SPD: Zdržel se

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: Proti

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Proti

Jana Krutáková, STAN: Zdržel se
Marie Pěnčíková, KSČM: Pro
Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Proti

ID hlasování: 8, schůze č. 34, čas 12:11:15

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:12:10
9. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - PN4
Aktivně hlasovalo: 12

Pro: 3

Ondřej Babka, ANO: Zdržel se
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Karla Maříková, SPD: Zdržel se

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: Zdržel se

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Zdržel se: 9

Jiří Ventruba, ODS: Zdržel se

Jana Krutáková, STAN: Zdržel se
Marie Pěnčíková, KSČM: Pro
Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Zdržel se

ID hlasování: 9, schůze č. 34, čas 12:12:10

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:13:01
10. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - PN5
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Aktivně hlasovalo: 12

Pro: 2

Ondřej Babka, ANO: Proti
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 10

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Proti

Irena Blažková, ANO: Proti

František Elfmark, Piráti: Proti

Eva Fialová, ANO: Proti

Jaroslav Holík, SPD: Proti

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Proti

Karla Maříková, SPD: Proti

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Proti

David Pražák, ANO: Proti

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 10, schůze č. 34, čas 12:13:01

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:13:56
11. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - PN6
Aktivně hlasovalo: 12

Pro: 2

Ondřej Babka, ANO: Zdržel se
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 3

Zdržel se: 7

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Zdržel se

Karla Maříková, SPD: Zdržel se

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se

David Pražák, ANO: Proti
Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.
Jiří Ventruba, ODS: Proti

ID hlasování: 11, schůze č. 34, čas 12:13:56
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Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Proti

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:14:45
12. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - PN7
Aktivně hlasovalo: 11

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 11

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: Nehlasoval Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 12, schůze č. 34, čas 12:14:45

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:16:32
13. hlasování, návrh
Vládní návrh zákona – implementace předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů /ST
731/ - Usnesení
Aktivně hlasovalo: 12

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro
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Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 13, schůze č. 34, čas 12:16:32

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 12:46:57
14. hlasování, návrh
Informace MŽP o legislativním plánu na rok 2021 včetně protierozní vyhlášky
Aktivně hlasovalo: 12

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 12

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: Pro

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 14, schůze č. 34, čas 12:46:58

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 14:43:57
15. hlasování, návrh
Informace MZV a MŽP o dalším vývoji po podání podnětu EK – rozšíření těžby v polském
dole Turów
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.
Jaroslav Holík, SPD: Pro
Karla Maříková, SPD: nepřít.

Pro: 9

Proti: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro
František Elfmark, Piráti: Pro

Zdržel se: 0

Irena Blažková, ANO: Pro
Eva Fialová, ANO: nepřít.

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro
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David Pražák, ANO: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: Pro
Jan Zahradník, ODS: nepřít.

ID hlasování: 15, schůze č. 34, čas 14:43:57

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 14:47:16
16. hlasování, návrh
Různé
Aktivně hlasovalo: 9

Pro: 9

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro
Karla Maříková, SPD: nepřít.

Proti: 0

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: Pro

David Pražák, ANO: Nehlasoval
Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jan Zahradník, ODS: nepřít.

ID hlasování: 16, schůze č. 34, čas 14:47:16

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 14:48:03
17. hlasování, návrh
Různé
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro
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Jaroslav Holík, SPD: Pro
Karla Maříková, SPD: nepřít.

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: Pro

David Pražák, ANO: Nehlasoval
Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jan Zahradník, ODS: nepřít.

ID hlasování: 17, schůze č. 34, čas 14:48:03

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 15:29:01
18. hlasování, návrh
Petice za klima
Aktivně hlasovalo: 10

Pro: 10

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: Pro

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 18, schůze č. 34, čas 15:29:01

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 15:30:01
19. hlasování, návrh
Petice za klima
Aktivně hlasovalo: 10

Pro: 5

Proti: 0
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Zdržel se: 5

Ondřej Babka, ANO: Zdržel se
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jan Zahradník, ODS: Zdržel se

ID hlasování: 19, schůze č. 34, čas 15:30:01

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 15:30:49
20. hlasování, návrh
Petice za klima
Aktivně hlasovalo: 10

Pro: 5

Ondřej Babka, ANO: Zdržel se
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 5

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 20, schůze č. 34, čas 15:30:49

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 15:31:29
21. hlasování, návrh
Petice za klima
Aktivně hlasovalo: 10

Pro: 6

Proti: 0
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Zdržel se: 4

Ondřej Babka, ANO:

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 21, schůze č. 34, čas 15:31:29

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 15:32:11
22. hlasování, návrh
Petice za klima
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 9

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.
Jaroslav Holík, SPD: Pro

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

ID hlasování: 22, schůze č. 34, čas 15:32:11

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 15:43:44
23. hlasování, návrh
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Pavel Pustějovský, ANO: Nehlasoval
Jan Zahradník, ODS: Pro

Petice za klima
Aktivně hlasovalo: 9

Pro: 4

Ondřej Babka, ANO: Proti
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 2

Zdržel se: 3

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Nehlasoval
Marie Pěnčíková, KSČM: Pro
Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se
Jan Zahradník, ODS: Proti

ID hlasování: 23, schůze č. 34, čas 15:43:44

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 15:45:51
24. hlasování, návrh
Petice za klima
Aktivně hlasovalo: 10

Pro: 5

Ondřej Babka, ANO: Zdržel se
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.
Jaroslav Holík, SPD: Pro

Proti: 1

Zdržel se: 4

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

ID hlasování: 24, schůze č. 34, čas 15:45:51
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Pavel Pustějovský, ANO: Zdržel se
Jan Zahradník, ODS: Proti

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:08:37
25. hlasování, návrh
Sdělení Komise – Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final - usnesení Bod 1
Aktivně hlasovalo: 9

Pro: 9

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 25, schůze č. 34, čas 16:08:37

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:09:21
26. hlasování, návrh
Sdělení Komise – Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final - usnesení Bod 2
Aktivně hlasovalo: 8

Pro: 6

Ondřej Babka, ANO: Pro

Proti: 0

Zdržel se: 2

Dana Balcarová, Piráti: Zdržel se

Irena Blažková, ANO: Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

František Elfmark, Piráti: Zdržel se

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

ID hlasování: 26, schůze č. 34, čas 16:09:21
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Jana Krutáková, STAN: Pro
Marie Pěnčíková, KSČM: Nehlasoval
Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:10:52
27. hlasování, návrh
Sdělení Komise – Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final - usnesení Bod 3
Aktivně hlasovalo: 9

Pro: 6

Zdržel se: 3

Dana Balcarová, Piráti: Zdržel se

Irena Blažková, ANO: Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

František Elfmark, Piráti: Zdržel se

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Ondřej Babka, ANO:

Pro

Proti: 0

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro
Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se
Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 27, schůze č. 34, čas 16:10:52

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:11:50
28. hlasování, návrh
Sdělení Komise – Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final - usnesení Bod 4
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 8

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.
Jaroslav Holík, SPD: Pro

Proti: 0

Zdržel se: 1

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.
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Jana Krutáková, STAN: Pro
Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se
Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 28, schůze č. 34, čas 16:11:50

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:12:51
29. hlasování, návrh
Sdělení Komise – Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final - usnesení Bod 5
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 9

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 29, schůze č. 34, čas 16:12:51

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:13:33
30. hlasování, návrh
Sdělení Komise – Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final - usnesení Bod 6
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 9

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.
Jaroslav Holík, SPD: Pro
Karla Maříková, SPD: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro
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David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 30, schůze č. 34, čas 16:13:33

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:14:06
31. hlasování, návrh
Sdělení Komise – Evropský klimatický pakt, COM (2020) 788 final
Aktivně hlasovalo: 9

Pro: 7

Ondřej Babka, ANO: Pro

Proti: 0

Zdržel se: 2

Dana Balcarová, Piráti: Zdržel se

Irena Blažková, ANO: Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

František Elfmark, Piráti: Zdržel se

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 31, schůze č. 34, čas 16:14:06

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:41:12
32. hlasování, návrh
Zpráva Komise o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020, COM
(2020) 777 final - usnesení Bod 1
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO: Pro

Pro: 9

Proti: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro
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Zdržel se: 0

Irena Blažková, ANO: Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

František Elfmark, Piráti: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 32, schůze č. 34, čas 16:41:12

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:41:44
33. hlasování, návrh
Zpráva Komise o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020, COM
(2020) 777 final - usnesení Bod 2
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 3

Zdržel se

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.
Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se

Proti: 0

Zdržel se: 6

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Zdržel se

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Zdržel se

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro
Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se
Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Zdržel se

ID hlasování: 33, schůze č. 34, čas 16:41:44

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:42:25
34. hlasování, návrh
Zpráva Komise o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020, COM
(2020) 777 final - usnesení Bod 3
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Aktivně hlasovalo: 9

Pro: 7

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 2

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Zdržel se

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Zdržel se

ID hlasování: 34, schůze č. 34, čas 16:42:25

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:43:08
35. hlasování, návrh
Zpráva Komise o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020, COM
(2020) 777 final - usnesení Bod 4
Aktivně hlasovalo: 9

Pro: 7

Ondřej Babka, ANO: Pro

Proti: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

František Elfmark, Piráti: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

ID hlasování: 35, schůze č. 34, čas 16:43:08
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Zdržel se: 2

Irena Blažková, ANO: Zdržel se
Eva Fialová, ANO: Pro
Jana Krutáková, STAN: Pro
Marie Pěnčíková, KSČM: Zdržel se
Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:44:01
36. hlasování, návrh
Zpráva Komise o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020, COM
(2020) 777 final - usnesení Bod 5 a Bod 6
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO:

Pro: 9

Pro

Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jaroslav Holík, SPD: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.

Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 36, schůze č. 34, čas 16:44:01

Výbor pro životní prostředí PSP
34. schůze
17.02.2021 - 16:44:28
37. hlasování, návrh
Zpráva Komise o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020, COM
(2020) 777 final
Aktivně hlasovalo: 9

Ondřej Babka, ANO: Pro
Jan Čižinský, KDU-ČSL: nepřít.
Jaroslav Holík, SPD: Pro

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dana Balcarová, Piráti: Pro

Irena Blažková, ANO: Pro

František Elfmark, Piráti: Pro

Eva Fialová, ANO: Pro

Jan Chvojka, ČSSD: nepřít.

Jana Krutáková, STAN: Pro

Karla Maříková, SPD: nepřít.

Markéta Pekarová Adamová, TOP09: nepřít.

Marie Pěnčíková, KSČM: Pro

David Pražák, ANO: nepřít.

Jaroslava Puntová, ANO: nepřít.

Karel Tureček, ANO: nepřít.

Jiří Ventruba, ODS: nepřít.
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Pavel Pustějovský, ANO: nepřít.
Jan Zahradník, ODS: Pro

ID hlasování: 37, schůze č. 34, čas 16:44:28
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