SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
425.
USNESENÍ SENÁTU
z 24. schůze, konané dne 10. června 2020
ke Zprávě o životním prostředí České republiky 2018 /senátní tisk č. 190/
Senát
I.

bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky 2018;

II.

1.
vyjadřuje silné znepokojení
nad skutečností, kterou zpráva popisuje, kdy zejména v posledních letech 72 % ze 43
sledovaných indikátorů stavu životního prostředí stagnuje v nepříznivém stavu či se
dokonce zhoršuje a žádná z kapitol neobsahuje výrazně kladný významný trend;
2.
mezi obzvláště problematické informace patří:
stagnující recentní vývoj emisí CO2,
minimální pokrok nebo zhoršující se stav koncentrace (PM2,5 a Cu), pokud jde
o obsah látek ohrožujících zdraví v ovzduší,
absence aktivity vůči narůstajícím koncentracím farmak, pesticidů apod.
v podzemních vodách,
ztráta biodiversity v důsledku dlouhodobě nevhodného hospodaření na lesní
a zemědělské půdě,
alarmujícím tempem postupující eroze půd,
nízká odolnost zemědělské krajiny a lesů vůči suchu v důsledku dlouhodobě
nevhodných způsobů hospodaření,
stagnace obnovitelných zdrojů energie, zejména ve srovnání se světem
stále velmi vysoký podíl skládkování,
absence snahy o systematické uplatnění koncepce oběhového hospodářství,
stagnace objemu financování v minulých letech ekonomické konjunktury, dokonce i
pokles investic, promarnění příznivého období, které se nejspíš nebude v dohledné
době opakovat;
III.

žádá vládu,
aby podporovala ty aspekty společné zemědělské politiky EU a připravovaného víceletého
finančního rámce EU, které mají potenciál pomáhat řešit problémy, které Zpráva
identifikuje, zejména pokud jde o ochranu půdy, vod a klimatu;

IV.

žádá Ministerstvo životního prostředí

1.
o neprodlené vydání prováděcí vyhlášky k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu – tzv. „protierozní“ vyhlášky;
2.
o poskytnutí informací, kdy ve své další politice začne realizovat a jaká opatření přijme
na zlepšení životního prostředí v těch oblastech, kde dle Zprávy o životním prostředí
2018 přetrvávají negativní výsledky;
3.
o dořešení rozdílů mezi jím vykazovanými statistickými údaji produkce a nakládání
s odpady a údaji ČSU, resp. Eurostatu, ve smyslu nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice
odpadů a jejich kvalitě.

předseda Senátu
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