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KONTEXT 

o Úkol vyplývá z usnesení vlády č. 861 ze dne 26. října 2015, o Strategii 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále „adaptační 

strategie“) - nositelem je MŽP  

o Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů bylo 

usnesením vlády uloženo: 

– spolupracovat při přípravě návrhu akčního plánu;  

– spolupracovat při naplňování adaptační strategie, a to zejména v oblastech: 

• definování požadavků na výzkum, monitoring a informační systémy 

využívající v nejvyšší možné míře již sledovaná data; 

• zajištění sběru a meziresortního sdílení dat potřebných pro sledování 

dopadů změny klimatu a pro sledování adaptace na změnu klimatu; 

• poskytování informační podpory o možnostech využívání finančních 

mechanismů Evropské unie k adaptaci na změnu klimatu; 

• přípravy a prosazování navržených legislativních změn 

NÁRODNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ADAPTACE NA 
ZMĚNU KLIMATU („akční plán“) 

 



o Akční plán bude obsahovat: 

• návrhy opatření k realizaci, a to včetně odpovědnosti za plnění 

navržených úkolů, termínů, popř. kontrolních termínů,  

• určení relevantních zdrojů financování, 

• odhad nákladů na realizaci opatření, 

• nastavení systému hodnocení adaptace na změnu klimatu vč. 

soustavy klíčových indikátorů 

o Struktura – podle hlavních PROJEVŮ změny klimatu:  

• DLOUHODOBÉ SUCHO,  

• POVODNĚ A PŘÍVALOVÉ POVODNĚ,  

• ZVYŠOVÁNÍ TEPLOT a NÁRŮST GLOBÁLNÍHO ZÁŘENÍ,  

• EXTRÉMNÍ METEOROLOGICKÉ JEVY. 

 

 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU 
KLIMATU („akční plán“) 



o Koordinátor meziresortní spolupráce – MŽP 

o V lednu 2016 byla v rámci Meziresortní pracovní skupiny pro ochranu 

klimatu ustavena ADAPTAČNÍ PLATFORMA – jejím cílem je odborná 

podpora ministerstvu ŽP při koordinaci adaptace na změnu klimatu 

na národní úrovni, a to vč. přípravy akčního plánu  

o Výchozí dokumenty pro zpracování akčního plánu: 

• schválená adaptační strategie 

• Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a rizik souvisejících se 

změnou klimatu v ČR, která byla pořízena v loňském roce 

o Byly zpracovány další podkladové materiály (maketa akčního plánu, 

pracovní seznam adaptačních opatření dle adaptační strategie)  

o Pro sdílení a připomínkování dokumentů byla založena internetová 

pracovní platforma TEAMROOM 

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ADAPTACE NA ZMĚNU 
KLIMATU („akční plán“) 



TPS 1 - DLOUHODOBÉ SUCHO  

TPS 2 - POVODNĚ A PŘÍVALOVÉ POVODNĚ 

TPS 3 - ZVYŠOVÁNÍ TEPLOT + NÁRŮST GLOBÁLNÍHO ZÁŘENÍ  

TPS 4 - EXTRÉMNÍ METEOROLOGICKÉ JEVY  

- extrémní teploty (vlny veder, mrazy),  

- extrémní vítr,  

- extrémní srážky (déšť, sněžení) a námraza  

- a dále požáry vegetace (sekundární kombinovaný projev) 

dále dvě průřezové pracovní skupiny 

TPS 5 - EKONOMICKÉ NÁSTROJE 

TPS 6 - MONITORING A HODNOCENÍ 

 

 

 

 

Tematické pracovní skupiny pro přípravu NAP 



o Byl vysoutěžen externí subjekt pro zpracování návrhu systému 

hodnocení adaptace na změnu klimatu vč. soustavy indikátorů  

 

o Návrh bude průběžně korigován a následně připomínkován 

příslušnou tematickou pracovní skupinou 

 

o S ohledem na znění úkolu 3. bb) usnesení vlády č. 861/2015 je nutné 

počítat s tím, že jednotliví členové vlády a vedoucí ústředních 

správních úřadů zajistí sběr a meziresortní sdílení dat potřebných 

pro sledování dopadů změny klimatu a pro sledování adaptace na 

změnu klimatu 

 

o Řeší se možnosti naplňování jednotlivých adaptačních opatření z 

jiných platných národních/sektorových strategických dokumentů 

nebo dotačních nástrojů 

 

o V jednotlivých TPS probíhá multikriteriální analýza opatření dle 

adaptační strategie – výstupy budou podkladem pro rozhodování o 

nastavení priorit 

 

 

 

POSTUP PRACÍ 



o HARMONOGRAM zpracování návrhu akčního plánu a jeho 

připomínkování je s ohledem na termín daný vládou velmi napjatý 

 

o První ucelený návrh akčního plánu proto musí být hotový do 30. 6. 

2016 

 

o Následně bude v červenci rozeslán k připomínkám oponentům a 

zároveň bude materiál představen na veřejném fóru 

 

o Materiál pak bude dopracován s ohledem na připomínky oponentů 

a veřejného fóra 

 

o Poté bude na podzim předložen vedení MŽP a standardně do 

meziresortního připomínkového řízení 

 

o Jedním z rizik pro splnění termínu je případný požadavek na SEA –

záleží na charakteru návrhu akčního plánu a vyjádření příslušného úřadu, 

které bude známo začátkem léta 

 

 

 

POSTUP PRACÍ 



• Aktualizována internetová stránka Adaptace na změnu 

klimatu, která shrnuje vše podstatné, co se této oblasti 

v České republice týká  

http://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu 
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