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Datum staženı́: 22.05.2023
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Zákon č. 123/1998 
Sb., o právu na 
informace o životním 
prostředí, ve znění
pozdějších předpisů
- § 12
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Cíl 

• Informace o stavu životního prostředí

• Identifikace slabých a silných míst životního prostředí

• Politická odezva na národní i regionální úrovni

• Tvorba a úprava koncepčních a strategických materiálů

Cílová skupina Zpráv

• Veřejná správa na místní i centrální úrovni

• Zákonodárci

• Široká veřejnost
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Zdroj dat

• Podklady pro publikace získávány z oficiálních resortních 
a mimoresortních dat

• pravidelný monitoring

• statistické šetření

• územní registr

• národní inventarizace 

• Z krajských podkladů
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Zpráva o životním prostředí ČR
2005–2008 

• Souhrn – tištěná publikace v CZ a ENG verzi
• Plné znění s velkým množstvím informací –

pouze pdf 
• Bez mezisložkových pohledů
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Zpráva o životním prostředí ČR 2008+
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• Sada klíčových indikátorů založených 
na systému DPSIR



Struktura Zprávy o životním prostředí
ČR
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Struktura Zprávy o životním prostředí ČR
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Zprávy o životním prostředí v krajích ČR

• 1994–2006: tematicky zaměřené

• 2007–2009: indikátorové pojetí ve formě skládaček 

• 2010: syntéza stavu v jednotlivých krajích ČR, zaměření na hot 
spoty z hlediska stavu ŽP

• 2011, 2012, 2013: bez vyhodnocení

• 2014+: indikátorové pojetí v elektronické publikaci
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Struktura Zpráv o životním prostředí
v krajích ČR

25.5.2017 11



Statistická ročenka životního prostředí ČR

• Vydávaná od roku 1990, od roku 2008 pouze v elektronické
podobě

• Data o ŽP v tabelární a mapové podobě bez hodnotících 
komentářů, pouze s metodologickými poznámkami
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Ovzduší a klima
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Měsíční srážkové úhrny v roce 
2015 ve srovnání s dlouhodobým 
normálem 1961–1990 [mm]

Zdroj: ČHMÚ

Průměrná měsíční teplota vzduchu 
v ČR (plošné průměry) ve srovnání
s normálem 1961–1990 [°C], 2015
Zdroj: ČHMÚ



Ovzduší a klima
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Vývoj celkových emisí okyselujících látek v ČR a úroveň národních emisních stropů pro 
rok 2010 a nepřekročitelných hodnot emisí od roku 2020 
[index, 2000 = 100]; [kt.rok-1 v ekvivalentu okyselení], 2000–2015
Zdroj: ČHMÚ



Ovzduší a klima
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Oblasti ČR s překročenými imisními 
limity pro ochranu lidského zdraví
(se zahrnutím přízemního ozonu), 
2015
Zdroj: ČHMÚ

Podíl území ČR a obyvatel ČR vystavených nadlimitní průměrné 24hodinové koncentraci 
suspendovaných částic PM10 a nadlimitní roční průměrné koncentraci BaP [%], 2001–2015
Zdroj: ČHMÚ



Vodní hospodářství a jakost vody
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Odběry povrchové vody 
jednotlivými sektory, ČR 
[mil. m3], 2000–2015
Zdroj: MZe, s. p. Povodí, VÚV 
T.G.M., v.v.i., ČSÚ

Odběry podzemní vody 
jednotlivými sektory, ČR 
[mil. m3], 2000–2015
Zdroj: MZe, s. p. Povodí, VÚV 
T.G.M., v.v.i., ČSÚ



Vodní hospodářství a jakost vody
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Množství vypouštěných 
odpadních vod do vod 
povrchových v ČR [mil. m3], 
2000–2015
Zdroj: MZe, s.p. Povodí, VÚV 
T.G.M., v.v.i., ČSÚ

Podíl obyvatel připojených na 
kanalizaci a kanalizaci 
zakončenou ČOV v ČR [%], 
2000–2015
Zdroj: ČSÚ



Příroda
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Vývoj indikátoru běžných druhů ptáků zemědělské krajiny, indikátoru běžných lesních druhů
ptáků a celkového indikátoru všech běžných druhů ptáků v ČR [index, 1982 = 100], 1982–
2015
Zdroj: JPSP (ČSO/ORNIS) 



Lesy
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Defoliace základních druhů dřevin v ČR podle tříd [%], 2015
Zdroj: VÚLHM, v.v.i.

Starší jedinci (60 let a starší) Mladší jedinci (do 59 let)



Lesy
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Vývoj podílu jehličnatých a listnatých porostů na celkové ploše lesů ČR, rekonstruovaná
přirozená a doporučená skladba  [%], 2000–2015
Zdroj: ÚHÚL



Půda a krajina

25.5.2017 22

Počet lokalit starých ekologických 
zátěží evidovaných v SEKM v ČR, 2015
Zdroj: MŽP

Základní kategorie krajinného pokryvu 
v krajích ČR v roce 2012 a změny krajinného 
pokryvu v období 2006–2012 dle databáze 
CORINE Land Cover [%] 
Zdroj: CENIA, EEA



Zemědělství
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Vývoj ekologického zemědělství v ČR [počet, tis. ha, %], 2000–2015
Zdroj: MZe

Vývoj spotřeby minerálních hnojiv v ČR [kg čistých živin. ha-1], 2000–2015
Zdroj: MZe



Průmysl a energetika
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Výroba elektřiny podle druhu elektráren v ČR [GWh], 2000–2015 
Zdroj: ERÚ

Index průmyslové produkce v ČR, 2000–2015
Zdroj: ČSÚ



Doprava
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Emise znečišťujících látek 
a skleníkových plynů z dopravy 
v ČR [index, 2000 = 100], 2000–
2015
Zdroj: CDV, v.v.i. 

Podíl jednotlivých druhů dopravy 
na emisích z dopravy v ČR [%], 
2015
Zdroj: CDV, v.v.i. 



Odpady a materiálové toky
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Celková produkce odpadů, celková
produkce ostatních a nebezpečných 
odpadů v ČR [tis. t], celková
produkce odpadů na obyvatele, 
celková produkce ostatních 
a nebezpečných odpadů na 
obyvatele v ČR [kg.obyv.-1], 2009–
2015
Zdroj: CENIA, ČSÚ

Podíl vybraných způsobů nakládání
s odpady na celkové produkci 
odpadů v ČR [%], 2009–2015
Zdroj: CENIA



Financování
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Celkové výdaje na ochranu životního prostředí (investice, neinvestiční náklady), 2003–
2015

Zdroj: ČSÚ



Strategie a politiky v resortu životního 
prostředí
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Děkuji za pozornost!

Otázky, připomínky…? Vítány!

Tereza Ponocná
Oddělení hodnocení životního prostředí, CENIA

725 505 107, 267 125 319 
tereza.ponocna@cenia.cz


