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změna politického režimu v Československu

Deklarace Konference OSN o životním 
prostředí a rozvoji (Summit Země), která 
jasně a stručně vyjadřuje vize a principy, 
které by měly být uplatňovány v aktivitách 
zaměřených na ochranu životního prostředí 

byla vydána Státní politika životního 
prostředí ČR, která zformulovala směr 
k dosažení zlepšení kvality životního 
prostředí

Konference OSN o udržitelném rozvoji 
(Summit Rio+20) věnovaná deseti klíčovým 
oblastem udržitelného rozvoje

ČR se stala smluvní stranou Pařížské 
dohody, jejímž cílem je globálně snižovat 
emise skleníkových plynů a zpomalovat 
nárůst průměrné teploty

žádost o vstup ČR do EU, na základě které 
dochází k postupné úpravě legislativy tak, 
aby byla v souladu s legislativou EU

poslední rok dat prezentovaných 
v této publikaci

vstup ČR do EU

vznik samostatné ČR
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KVALITA ŽIVOTA

Jednotlivé složky životního prostředí České 
republiky a taktéž hospodářské sektory, které 
tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 
25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky 
restrukturalizaci ekonomiky po změně politického 
režimu v roce 1989, a také díky napojení České 
republiky na evropské politiky a trhy. 

Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna 
postoje české společnosti k ochraně životního prostředí 
a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem 
o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek 
přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu 
oběhového hospodářství.
Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, 
ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen 
komplexním systémem vzájemných interakcí mezi 
jednotlivými složkami životního prostředí a lidskou 
činností, a to jak negativní, tak pozitivní. Velmi důležité 
je v tomto efektivní vynakládání fi nančních prostředků, 
které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí 
investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na 
přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní 
procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých 
prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná 
publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního 
prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je 
to možné, i fi nančními prostředky vynaloženými na 
ochranu těchto oblastí.
Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti 
problematiky životního prostředí je v úvodu každé 
kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických 
průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané 
oblasti charakterizuje. 

Vzhledem ke grafi ckému řešení publikace nejsou 
u jednotlivých datových podkladů uváděny citace zdrojů. 
Veškerá data byla čerpána ze zdrojů uvedených v seznamu 
literatury, nebo byla získána z neveřejných, nicméně 
ofi ciálních zdrojů, jednotlivých institucí a resortů ČR 
uvedených v seznamu spolupracujících organizací.


