
Návrh usnesení Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR 
k projednání Návrhu surovinové politiky ČR v oblasti nerostných 
surovin a jejich zdrojů Radou vlády pro udržitelný rozvoj  
 

Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR se navrhuje přijmout usnesení, které doporučí  RVUR 

zabývat se problematikou návrhu surovinové politiky pro jeho důležitost z hlediska budoucího 

rozvoje ČR. Návrh surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů byl předložen 

MPO k připomínkování koncem roku 2015, nereaguje však na některé důležité nejnovější změny, 

které se udály ve světě i v ČR. Bude potřebné zohlednit cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 pro 

udržitelný rozvoj OSN, a Pařížskou klimatickou dohodu, neboť lze předpokládat, že v brzké době bude 

tyto dohody implementovat EU a tudíž i ČR.  V návrhu státní surovinové politiky není vytýčena 

změna, kterou se bude muset ubírat i ČR při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Např. úvahy o 

dalších lokalitách pro těžbu hnědého uhlí, nebo o prioritě prodloužení životnosti těžených lokalit 

černého uhlí, obsažené v návrhu surovinové politiky jdou proti závazkům z Pařížské dohody 

(nepřipuštění globálního oteplení vyššího než 1,5°C a zůstat pod 2°C), což bude vyžadovat větší 

odklon od energetiky, založené na spalování uhlí a tudíž i daleko menší (s)potřebu uhlí v budoucnu.  

 

Návrh usnesení: 

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR navrhuje řídícímu výboru Rady vlády pro udržitelný 

rozvoj, aby byl projednán Návrh surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, 

připravený MPO ve výborech a následně i v Radě vzhledem k důležitosti této politiky pro budoucí 

udržitelný rozvoj České republiky a nutnosti zapracování nových skutečností, vyplývajících 

z Pařížské klimatické dohody a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN. 

 

Odůvodnění: 

MPO předložilo v listopadu 2015 do meziresortního připomínkového řízení Návrh surovinové politiky 

ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Návrh se však nevyrovnává s nejnovějším vývojem ve 

světě, což znamená, že např. nerozpracovává adekvátní cíle a podcíle cílů udržitelného rozvoje 

Agendy udržitelného rozvoje 2030 OSN a taktéž nezohledňuje cíl nepřipustit globální oteplení více 

než o 1,5°C a rozhodně zůstat pod 2°C. Z tohoto cíle vyplývá přechod na nízkouhlíkovou energetiku, 

která nebude vyžadovat takové množství uhlí, kolik předpokládá návrh surovinové politiky (ten 

dokonce ještě navrhuje zkoumat další nové lokality pro těžbu hnědého uhlí a jako prioritu má i další 

prodloužení životnosti těžených lokalit černého uhlí). Vzhledem k důležitosti udržitelného využívání 

surovin a závazkům, jež bude muset respektovat ČR, je navrhováno projednání Návrhu surovinové 

politiky ve výborech RVUR a následně i v samotné RVUR.  

 

Návrh usnesení výboru podávají:  Martina Pásková a Josef Fanta  


