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o Zadání úkolu usnesením vlády č. 1452/2009 

- všem ministrům provést analýzu dopadů klimatické změny  
v rámci gesce, výsledky zapracovat do navržené osnovy 

- MŽP - meziresortní koordinátor, předkladatel materiálu 

o MŽP - meziresortní koordinátor, předkladatel materiálu 

o 2010 – 2014 meziresortní pracovní skupiny, projednání, 
revize 

o V-2015   MPŘ  

o V – IX 2015 SEA 

o 26.10.2015 schválení strategie usnesením vlády č. 861  

o Cílem adaptační strategie je zmírnit dopady změny 
klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, 
zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně 
vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace 

 

STRATEGIE  PŘIZPŮSOBENÍ  SE  ZMĚNĚ  KLIMATU 
V  PODMÍNKÁCH  ČR („adaptační strategie“) 



Výběr z obsahu adaptační strategie: 

• Změna klimatu  
- Pozorované dopady a trendy pro ČR, EU a svět 
- Odhad vývoje (predikce) pro ČR do poloviny 21. století 

• Vliv změny klimatu na klíčové oblasti (sektory) 
- Zranitelnost a předpokládané dopady 
- Obecná charakteristika opatření - hlavní principy, 
mezisektorové vazby, provázanost s mitigačními opatřeními 

- Soubor navržených adaptačních opatření 

• Hlavními identifikovanými dopady změny klimatu jsou: 
dlouhodobé sucho, povodně, extrémní meteorologické jevy 
(přívalové srážky, extrémní teploty, extrémní vítr), atp. 

• Koordinaci adaptačních a mitigačních opatření, monitoringu a 
vyhodnocení plnění adaptace na změnu klimatu zajišťuje MŽP 

• Podrobnější implementaci strategie zajistí Národní akční 
plán adaptace na změnu klimatu (termín: XII-2016) 

 

 
 

STRATEGIE  PŘIZPŮSOBENÍ  SE  ZMĚNĚ  KLIMATU 
V  PODMÍNKÁCH  ČR („adaptační strategie“) 



o Zadání úkolu usnesením vlády č. 620 z 29. července 2015,  
k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů 
sucha a nedostatku vody 

- ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, 
financí, pro místní rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády realizovat 
opatření k naplnění cílů ochrany před negativními dopady 
sucha uvedená v části III materiálu čj. 867/15 v uvedených 
termínech; 

- ministrům zemědělství a životního prostředí zpracovat a předložit 
vládě  

a) do 31. prosince 2016 informaci o stavu plnění opatření, 

b) do 30. června 2017 návrh koncepce ochrany před následky 
sucha pro území České republiky s využitím realizovaných opatření 

o Shrnutí opatření   

Monitoring výskytu sucha, regionalizace území ČR dle rizika, nezbytné 

změny v legislativě, opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině a 

hospodaření s vodou - organizační, technická a environmentální opatření 

KONCEPCE OCHRANY PŘED NÁSLEDKY SUCHA 



o Zadání úkolu usnesením vlády č. 861 z 26. října 2015, o 
Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

- ministru životního prostředí ve spolupráci s ostatními členy vlády zajistit 
přípravu návrhu Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 

- předložit vládě do 31. prosince 2016 návrh Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu 

o Koordinátor meziresortní spolupráce – MŽP 

o Poradní orgán - Meziresortní pracovní skupina zaměřená 
na problematiku ochrany klimatu 

o Návrh NAP vznikne s využitím Metodiky přípravy veřejných 
strategií a pokynů Adaptačního balíčku EU - Postupy pro 
přípravu adaptačních strategií 

o Implementační části NAP pro jednotlivé hlavní 
identifikované dopady změny klimatu budou obsahovat 
konkrétní návrhy opatření - investičních, legislativních a 
nelegislativních, indikátory, odpovědnost za plnění, 
spolupráce, termíny 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU 
KLIMATU („NAP“) 



1.1 Schválení adaptační strategie (schválena 26. 10. 2015) 

1.2 Vypracování Řídicího dokumentu pro přípravu NAP 

1.3 Vypracování odhadu potřebných lidských a finančních zdrojů 

1.4 Vypracování časového harmonogramu přípravy NAP 

1.5 Vypracování návrhu na práci pracovní skupiny (lze využít Meziresortní 
pracovní skupinu zaměřenou na problematiku ochrany klimatu) 

1.6 Schválení postupu poradou vedení MŽP 

1.7 Zpráva pro Radu vlády pro udržitelný rozvoj 

1.8 Informace pro Vládu ČR 

2.  Zahájení procesu přípravy NAP 

3.  Hodnocení rizik a zranitelnosti (probíhá, dokončení XI-2015) 

4.  Stanovení hlavních cílů NAP 

5.  Rozpracování NAP 

6.  Vytvoření Plánu implementace NAP 

7. Schvalování NAP 

- VPŘ, MPŘ, RVUR, případně SEA, Vláda ČR 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU 
KLIMATU („NAP“) 



Koncepce ochrany před následky sucha bude 
součástí Národního akčního plánu adaptace na 

změnu klimatu – řešení problematiky 
dlouhodobého sucha jako jednoho z hlavních 

dopadů změny klimatu na území ČR 

 

VAZBA  
KONCEPCE OCHRANY PŘED NÁSLEDKY SUCHA 

A 
NÁRODNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ADAPTACE NA 

ZMĚNU KLIMATU 



Děkuji  Vám za  pozornost 

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. 
náměstek ministra - ředitel sekce ochrany přírody a krajiny 

Ministerstvo životního prostředí 


