
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) – Výbor pro 
krajinu, vodu a biodiverzitu (jednání 3. 11. 2015)

Pracovní skupina pro biodiverzitu:

1) Střednědobé vyhodnocení Strategie EU pro oblast biodiverzity do 
roku 2020

2) Příprava Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky  
pro období 2015 – 2025



Hlavní cíl Strategie:

Zastavit v EU do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových 
služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně zvýšit podíl EU na 
odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku.

- 6 dílčích cílů:

CÍL 1: NAPLNIT SMĚRNICI O PTÁCÍCH A SMĚRNICI
O STANOVIŠTÍCH

CÍL 2: ZACHOVAT A OBNOVIT EKOSYSTÉMY A JEJICH
SLUŽBY

CÍL 3: ZVÝŠIT PODÍL ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ NA UDRŽENÍ A POSÍLENÍ BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

CÍL 4: ZAJISTIT UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ RYBOLOVNÝCH
ZDROJŮ

CÍL 5: BOJ PROTI NEPŮVODNÍM INVAZNÍM DRUHŮM

CÍL 6: ODVRÁCENÍ ÚBYTKU CELOSVĚTOVÉ BIOLOGICKÉ
ROZMANITOSTI
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Střednědobé vyhodnocení Strategie EU pro oblast biodiverzity do roku 2020

Úbytek biologické rozmanitosti a degradace 
ekosystémových služeb v EU ve srovnání se scénářem 
pro biologickou rozmanitost z roku 2010 v celkovém 
měřítku pokračuje.

Klíčové hrozby pro biologickou rozmanitost:

– ztráta stanovišť (zejména v důsledku rozrůstání měst, intenzifikace 
zemědělství, opouštění půdy a intenzivního lesního hospodářství), 
znečištění, nadměrné využívání (zejména v oblasti rybolovu), invazní 
nepůvodní druhy a změna klimatu – nadále přetrvávají, způsobují úbytek 
druhů a stanovišť a vedou k degradaci ekosystémů a k oslabování jejich 
odolnosti.

Ekologická stopa 28 členských států EU je stále více než dvojnásobně vyšší 
než jejich biokapacita, což vytváří tlak na biologickou rozmanitost i mimo 
Evropu.



1) Příprava Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 
pro období 2015 – 2025

- Návrh textové části √
- Návrh dílčích opatření pro jednotlivé cíle  √

- Doplnění zbývajících částí (úvod, slovník…) X
- Vypořádání připomínek X
- Finální editace X
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Priorita 1 - Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů
Cíl 1.1: Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů a biodiverzity
Cíl 1.2: Péče o biodiverzitu na všech úrovních veřejné správy
Cíl 1.3: Soukromá sféra uvědomující si spoluzodpovědnost za nakládání s přírodními zdroji
Cíl 1.4: Cestovní ruch a rekreace jako cesta pro poznávání hodnot přírody
Cíl 1.5: Finanční podpora aktivitám zaměřeným na ochranu a posilování biologické rozmanitosti 

Priorita 2 - Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů
Cíl 2.1: Stanovišťě
Cíl 2.2: Druhy
Cíl 2.3: Invazní nepůvodní druhy
Cíl 2.4: Volná krajina
Cíl 2.5: Města
Cíl 2.6: Genetická rozmanitost 

Priorita 3 - Šetrné využívání přírodních zdrojů 
Cíl 3.1: Zemědělská krajina
Cíl 3.2: Lesy
Cíl 3.3: Vodní ekosystémy
Cíl 3.4: Půda a nerostné bohatství
Cíl 3.5: Obnova ekosystémů 
Cíl 3.6: Udržitelné využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a GMO

Priorita 4 - Strategické plánování a politika
Cíl 4.1: Zajištění aktuálních a relevantních informací
Cíl 4.2: Ekosystémové služby 
Cíl 4.3: Mezinárodní spolupráce

Shrnutí: Navrhovaná opatření a soulad se SP ŽP a ostatními sektorovými politikami 



Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) – Výbor pro 
krajinu, vodu a biodiverzitu (jednání 15. 9. 2015)

Pracovní skupina pro biodiverzitu

Možnosti zapojení členů Výboru do finální přípravy Strategie:

1) Zaslání připomínek k textu a cílům
- připomínky k celkové pracovní verzi Strategie (T: 9. 11. 2015)

2) Zaslání příkladů „dobré praxe“ (T: 7. 12. 2015)
- k vybraným cílům
- k metodické části



Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) – Výbor pro 
krajinu, vodu a biodiverzitu (jednání 15. 9. 2015)

Pracovní skupina pro biodiverzitu

- kontakt pro zaslání připomínek, podnětů či jakýchkoliv dotazů týkající se přípravy 
Strategie: Jiri.Mach@mzp.cz
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