
Prioritní oblast Cíl Dílčí cíl Opatření Indikátor Termín plnění Zdroje ověření Gesce  prostor pro komentáře

1.1.1 Podpora EVVO 
Podpora osvěty o rozmanitosti a hodnotách 

přírody v rámci předškolního vzdělávání
Materiály předané do všech MŠ 2022

Potvrzení o převzetí vč. 
zpětné vazby učitelů

MŽP, MŠMT

1.1.1 Podpora EVVO Podpora lesních školek
Rovnocenné postavení v rámci 

MŠ
2025 Školský rejstřík MŽP, MŠMT

1.1.1Podpora EVVO 
Příprava interaktivních materiálů o 

biologické rozmanitosti pro základní školy
Materiály předané do všech ZŠ 2020

Potvrzení o převzetí vč. 
zpětné vazby učitelů

MŽP, MŠMT

1.1.1 Podpora EVVO 
Příprava materiálů pro rozšíření znalostí o 
biologické rozmanitosti pro střední školy

Materiály předané do všech SŠ 2022
Potvrzení o převzetí vč. 

zpětné vazby učitelů
MŽP, MŠMT

1.1.1 Podpora EVVO Výukové kurzy pro učitele EVVO
Realizace kurzů v gesci všech 

správních úřadů
2020-2025

Záznamy o realizaci kurzů vč. 
zpětné vazby účastníků

MŽP, MŠMT

1.1.2 Environmentální poradenství
Příprava osvětových materiálů o významu 
biologické rozmanitosti pro síť občanských 

poraden

Materiály distribuované v síti 
občanských poraden

2020
Potvrzení o převzetí vč. 
zpětné vazby poradců

MŽP

1.1.2 Environmentální poradenství
Příprava osvětových materiálů o významu 

biologické rozmanitosti pro poradce 
spolupracující s podniky

Materiály distribuované 
environmentálním poradcům

2022
Potvrzení o převzetí vč. 
zpětné vazby poradců

MŽP, MPO

1.1.3 Kampaně pro veřejnost Osvěta o významu biodiverzity Realizace min. 3 kampaní
do 2018, 2022 a 

2025
Evidence o realizaci kampaní 

vč. zhodnocení efektu
MŽP

1.1.3 Kampaně pro veřejnost Udržitelná výroba a spotřeba a její vzorce
Změna výrobních postupů a 

uživatelských vzorců ve 
prospěch biodiverzity

2025
Výsledky ekonomických a 

sociologických analýz
MŽP, MZe, MPO

1.2.1 Harmonizace zákonných předpisů a strategických cílů s 
ostatními resorty

Revize věcných rozporů zákonných 
předpisů ve vztahu k ochraně biodiverzity 

a návrh jejich novelizace

Ukončená revize a návrh 
novelizace  

2019

MŽP ve 
spolupráci 

s dotčenými 
resorty

1.2.1 Harmonizace zákonných předpisů a strategických cílů s 
ostatními resorty

Harmonizace strategických cílů 
v koncepčních dokumentech a akčních 

plánech

Počet strategických 
dokumentů s indikovaným 

nesouladem cílů;
Počet harmonizovaných 

dokumentů

2020
Aktualizace relevantních 

koncepcí a plánů

MŽP ve 
spolupráci 

s dotčenými 
resorty

1.2.2 Kvalitní metodická podpora
Zavedení jednotného systému podpory 

veřejné správy

Vytvoření systému, 
zahrnujícího především 

krajské úřady a obce 
s rozšířenou působností

2020 Fungující systém MŽP

1.2.2 Kvalitní metodická podpora
Tematická pracovní setkání zaměstnanců 

veřejné správy pro oblast ochrany 
biodiverzity

Systém pravidelně se 
konajících setkání

2018
Počet účastníků a jejich 

hodnocení
MŽP

1.2.3 Zavedení specifických vzdělávacích programů pro 
pracovníky veřejné správy

Zavedení studijních programů pro 
vysokoškolské studenty se zaměřením na 

ochranu biodiverzity v rámci veřejné 
správy ve spolupráci s vybranými 

univerzitami

Vytvoření programů 
vzdělávání

Počet spolupracujících 
vysokých škol

2020
Nejméně dva běžící studijní 

vysokoškolské programy 
MŽP, MŠMT

1.2.3 Zavedení specifických vzdělávacích programů pro 
pracovníky veřejné správy

Zavedení systému celoživotního profesního 
vzdělávání pracovníků veřejné správy 

v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, 
péče o ni a udržitelného využívání jejích 

složek a jeho dlouhodobá podpora   

Funkční systém 2018
Počet pracovníků veřejné 
správy využívající systém

MŽP

1.3.1. Spolupráce mezi soukromou a veřejnou sférou

Založení komunikační platformy (i 
k otázkám ochrany biodiverzity) mezi 

relevantními resorty a představiteli 
soukromé sféry (obchodní a průmyslové 

sdružení pro biodiverzitu)

Založení platformy, počet 
setkání

2020
Internetové stránky 

platformy, zápisy ze setkání
MŽP, MD, MPO, 

MMR, MZe

1.3.1. Spolupráce mezi soukromou a veřejnou sférou
Přiměřené a účinné snížení administrativní 
zátěže v zákonných procesech, týkajících se 

ochrany biodiverzity

Návrh novelizace příslušných 
právních předpisů 

2021 Novelizované dokumenty MŽP

1.3.2. Rozvoj společenské odpovědnosti firem
Podpora dobrovolných nástrojů včetně 

certifikace a ekoznaček

Počet uzavřených 
dobrovolných dohod a 

zapojených firem
2020

MŽP, MPO, MMR, 
MZe

1.3 Soukromý sektor
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1.1 Společnost 
uznávající hodnotu 

přírody

1.2 Veřejná správa



1.3.2. Rozvoj společenské odpovědnosti firem
Pomoc s propagací aktivit odpovědných 

firem
Realizované propagační 

aktivity
2020 Mediální analýzy MŽP

1.4.1 Jednotný přístup k plánování udržitelného cestovního 
ruchu

Tvorba (aktualizace) a schválení krajských 
strategií udržitelného rozvoje cestovního 

ruchu zpracovaných ve spolupráci se 
správami ZCHÚ  nacházejícími se na jejich 

území

10 schválených strategií 2020
Kraje a správy velkoplošných 

ZCHÚ, webové stránky, 
informační systémy

MMR,MŽP  

1.4.2 Podpora certifikovaných průvodců udržitelného 
přírodně orientovaného cestovního ruchu (prioritně 

v ZCHÚ)

Podpora certifikace, vzdělávání a činnosti 
průvodců v ZCHÚ (s využitím 

kvalifikačních standardů „průvodce 
přírodou“)

80 kvalifikovaných průvodců 2020

Databáze správ CHÚ, 
systému kvalifikačních 

standardů „průvodci 
přírodou“, data národních 

geoparků

MŽP 

1.4.2 Podpora certifikovaných průvodců udržitelného 
přírodně orientovaného cestovního ruchu (prioritně 

v ZCHÚ)

Podpora certifikace, vzdělávání a činnosti 
průvodců v krajích (s využitím 

kvalifikačních standardů „průvodce 
přírodou“)

300 kvalifikovaných průvodců 
(kromě těch v ZCHÚ) 

2020

Databáze destinací, asociací 
průvodců ČR, systému 

kvalifikačních standardů 
„průvodci přírodou“ “, data 

národních geoparků

MMR, MŽP  

1.4.3 Podpora správ velkoplošných  ZCHÚ jako respektované 
autority a profesionálního partnera cestovního ruchu 

(aktérů cestovního ruchu obecně) v oblasti udržitelnosti 
cestovního ruchu 

Systematická motivace aktérů cestovního 
ruchu v CHÚ (návštěvníků, podnikatelů, 

obyvatel, zástupců samospráv, cestovních 
kanceláří, agentur regionálního rozvoje, 

nevládních a akademických institucí atd.) k 
preferenci environmentálně vhodných 

forem cestovního ruchu

20 Strategií zajišťování 
udržitelnosti cestovního ruchu 

v ZCHÚ (podklad pro plán 
péče)

2025

Dokumenty správ ZCHÚ, 
dalších řídících subjektů, 

cestovních kanceláří a 
agentur, plány péče

MŽP  (MMR)

1.4.4 Vytvoření jednotného systému sledování udržitelnosti 
cestovního ruchu (prioritně v ZCHÚ)

Vytvoření jednotné metodiky pro sledování 
vlivů/dopadů cestovního ruchu na ZCHÚ a 
jiná přírodně či krajinně zranitelná území

10 subjektů (správ 
velkoplošných ZCHÚ 

aobdobných pracovišť) 
 sledujících vlivy/dopady 
cestovního ruchu podle 

jednotné metodiky

2020

Data o vlivech/dopadech 
cestovního ruchu v ZCHÚ  na 
přírodu (druhy, stanoviště a 
přírodní procesy) a krajinu 

MŽP (MMR)

1.4.4 Vytvoření jednotného systému sledování udržitelnosti 
cestovního ruchu (prioritně v ZCHÚ)

Vytvoření jednotného systému krajů pro 
sledování udržitelnosti cestovního ruchu 

5 cestovních kanceláří nebo 
agentur sledujících 

vlivy/dopady cestovního 
ruchu v rámci jednotného 

systému

2020

Data o vlivech/dopadech 
cestovního ruchu v krajích 

na přírodu (druhy, stanoviště 
a přírodní procesy) a krajinu

MMR (MŽP)

1.4.5 Vytvoření a údržba kvalitní návštěvnické 
infrastruktury v ZCHÚ 

Vytvoření soustavy návštěvnických a 
informačních středisek ZCHÚ (v případě 

CHKO a NPR program „Dům přírody“) 
včetně zajištění provozu

29  2025
Výroční zprávy správců 
ZCHÚ a provozovatelů 

návštěvnické infrastruktury
MŽP

1.4.5 Vytvoření a údržba kvalitní návštěvnické 
infrastruktury v ZCHÚ 

Vytvoření návštěvnického informačního 
systému v ZCHÚ (naučné stezky, ptačí 

pozorovatelny, informační panely, 
protierozní infrastruktura apod.) a péče o 

něj

100 2025
Výroční zprávy správců 
ZCHÚ a provozovatelů 

návštěvnické infrastruktury
MŽP

1.5.1 Zajištění dostatečného objemu finančních prostředků 
dotací určených pro péči o přírodu a krajinu

Tvorba mezirezortní koncepce 
vícezdrojového financování péče o přírodu 

a krajinu
koncepce 2017

Údaje o finanční náročnosti 
realizovaných projektů

MŽP (MZe a další 
resorty)

1.5.1 Zajištění dostatečného objemu finančních prostředků 
dotací určených pro péči o přírodu a krajinu

Účinné využívání stávajících dotačních 
nástrojů EU (OPŽP, LIFE1) 

Vhodně nastavené dotace 2020
Údaje o realizovaných 

projektů
MŽP  

1.5.1 Zajištění dostatečného objemu finančních prostředků 
dotací určených pro péči o přírodu a krajinu

Zvýšení finanční prostředků ze státního 
rozpočtu na celostátní dotační programy 

MŽP pro péči o přírodu a krajinu 
Vhodně nastavené dotace Průběžně, 2020

Nároky vycházející z plánů 
péče, potřeby pro volnou 

krajinu, údaje o  
realizovaných projektů

MŽP

1.5.2 Propojování dotačních programů mezi rezorty MŽP a 
MZe

Cílenější zaměření zemědělských dotací - 
Doplnit do zemědělských dotací cílené 

faremní plány na území ZCHÚ
Faremní plány 2020 PRV MŽP (MZe)

1.5.3 Zajištění péče o přírodu a krajinu z dalších zdrojů
Účinná kompenzace ekologické újmy - 

odvody za kácení dřevin, odvody za 
změnu/poškození biotopu 

Začlenění do právního 
předpisu

2017 Metodiky oceňování MŽP

1.5.3 Zajištění péče o přírodu a krajinu z dalších zdrojů
Výkupy pozemků v z hlediska ochrany 
přírody a krajiny cenných lokalitách 

Plocha / počet vykoupených 
pozemků

2025 Plán výkupu pozemků MŽP

1.4 Cestovní ruch

1.5 Financování a 
podpora
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1.5.3 Zajištění péče o přírodu a krajinu z dalších zdrojů

Ukládání a dostatečné vymáhání sankčních 
opatření podle ZOPK, ale i dalších zákonů 

(např. zákon o lesích) včetně většího 
využívání § 86 ZOPK 

Počet sankčních opatření průběžně Kontrolní činnost OOP MŽP (MZe)

1.5.4 Získání informací o vlivu dotační politiky na 
biodiverzitu, vyhodnocování efektivity opatření hrazených z 

veřejných zdrojů

Zřízení jednotné informační platformy péče 
o přírodu a krajinu pro plánování, 
administrativu, realizaci, kontrolu, 

monitoring a vyhodnocování opatření 

Informační platforma 2020
Zpětná vazba o správnosti 

navržených opatření
MŽP

1.5.4 Získání informací o vlivu dotační politiky na 
biodiverzitu, vyhodnocování efektivity opatření hrazených z 

veřejných zdrojů

Sledování účinnosti péče podporované 
z veřejných zdrojů vzhledem  k předmětu 

ochrany

Vytvoření monitoringu ploch 
s dotacemi a bez

2017 Výsledky monitoringu MŽP

2.1.1 Zajištění zákonné ochrany přírodních stanovišť
Vytvoření seznamu zvláště chráněných 

stanovišť
Vytvoření návrhu a jeho 

uvedení do praxe
2021 Závazný právní předpis MŽP

2.1.1 Zajištění zákonné ochrany přírodních stanovišť
Sestavení priorit z hlediska praktické 
ochrany stanovišť a péče o ně formou 

akčního plánu

Vytvoření a schválení akčního 
plánu

2021 Schválený akční plán
MŽP ve 

spolupráci s MZe

2.1.2 Zachování či zvýšení rozlohy přírodních 
stanovišťúzemní plánování

Využití vhodných nástrojů územního 
plánování a zavedení cílených praktických 

opatření, zaměřených na péči o přírodní 
stanoviště

Rozloha přírodních stanovišť 
podle vrstvy mapování 

biotopů neklesá 
2025

Porovnání s předchozím 
finančním obdobím

MŽP ve 
spolupráci s MZe

2.1.2 Zachování či zvýšení rozlohy přírodních 
stanovišťúzemní plánování

Odpovídající  kompenzační opatření 
v případě nutných záborů

Rozloha stanovišť, 
vytvořených či obnovených při 

kompenzacích 
2025

Kontrola plnění podmínek 
při uložení kompenzací

MŽP ve 
spolupráci 

s orgány ochrany 
přírody

2.1.3 Omezení eutrofizace a intenzity  ospodaření v krajině
Zákonné plošné omezení používání  

umělých hnojiv a pesticidů v zemědělství 
Spotřeba hnojiv a pesticidů na 

plochu a její trend
2025

Statistiky o aplikaci hnojiv a 
pesticidů

MZe

2.1.4 Regulace cíleného využívání nevhodných druhů
Vyloučení výsadeb energetických plodin v  

oblastech citlivých z hlediska péče o 
přírodní a krajinné dědictví

Plocha s omezením výsadeb 
nevhodných energetických 
plodin, zejména na výrobu 

biopaliv II. generace

2025
Statistiky o využívání 
energetických plodin

MZe ve 
spolupráci s MŽP

2.1.4 Regulace cíleného využívání nevhodných druhů
Zvýšení podílu přirozených rekultivací 

potěžebních ploch
Podíl přirozených rekultivací 

nad 50%
2025

Závazné podmínky pro 
rekultivace

MŽP ve 
spolupráci s MPO

2.2.1 Revize systému druhové ochrany
Objektivní posouzení účinností současné 
druhové ochrany, založené z větší části 

pouze na ochraně jedinců

Analýza efektivity druhové 
ochrany v ČR za období 1993 - 

2015
202017 zveřejněná analýza

MŽP ve 
spolupráci 

s akademickými 
institucemi

2.2.1 Revize systému druhové ochrany
Návrh a zavedení nového pojetí druhové 

ochrany, beroucí ohled na ochranu biotopů 
druhů

Schválená úprava 
legislativních předpisů, 

zavádějící do praxe 
aktualizovaný systém druhové 

ochrany

2022
Nový systém druhové 
ochrany začleněn do 

legislativy a uplatněn  vpraxi
MŽP

2.2.2 Sledování a vyhodnocování stavu druhů
Zavedení systému pravidelného sledování 

a vyhodnocování stavu druhů 
prostřednictvím červených seznamů

v pravidelných intervalech 
aktualizované červené 

seznamy 
2025

publikace červených 
seznamů

MŽP ve 
spolupráci 

s akademickými 
institucemi

2.2.2 Sledování a vyhodnocování stavu druhů
Zavedení pravidelné aktualizace seznamu 

zvláště chráněných druhů na základě 
pravidelného vyhodnocování jejich stavu

Aktualizace seznamu zvláště 
chráněných druhů formou 

vyhlášky provedena
2020

Platná aktualizovaná 
vyhláška 

MŽP

2.2.3 Rozvoj a podpora speciálních nástrojů druhové 
ochrany 

Rozvoj a realizace záchranných programů a  
akčních plánů

Počet realizovaných 
záchranných programů a 

akčních plánů
2025

Pravidelně prováděné 
vyhodnocování účinnosti 
záchranných programů a 

akčních plánů

MŽP

2.2.3 Rozvoj a podpora speciálních nástrojů druhové 
ochrany 

Realizace přeshraničních projektů na 
ochranu populací cílových druhů

Počet realizovaných projektů 
v partnerství se sousedními 

státy
2025 Počet a výsledky projektů

MŽP ve 
spolupráci 
s krajskými 

úřady a správami 
velkoplošných 

ZCHÚ 

2.1 Přírodní stanoviště

2.2 Druhy



2.2.4 Vhodné financování opatření v krajině a péče o státní 
majetek

výrazná úprava dotačních programů, 
zejména zemědělských (agroenvi) s cílem  
dostatečně zohlednit ochranu druhů a jimi 

upřednostňovaného prostředí

Upravené dotační tituly 2018

Hodnocení dopadu 
dotovaných opatření na 
vybrané druhy a jejich 

biotopy

MŽP ve 
spolupráci s MZe

2.2.4 Vhodné financování opatření v krajině a péče o státní 
majetek

 Změna pravidel pro hospodaření na 
pozemcích v majetku státu s ohledem na 

ochranu druhů

Zohledňovat při péči o státní 
pozemky dostatečně ochranu 

druhů 
2020

Aktualizovaná pravidla pro 
využívání pozemků ve 

vlastnictví státu
MŽP

2.3.1 Omezení šíření stávajících invazních druhů 
Monitoring invazních druhů 

v nejpostiženějších oblastech  

Počet/plocha 
zjištěných/evidovaných 

výskytů  IAS
2025

Souhrnné  monitorovací 
zprávy o výskytu IAS  

2.3.1 Omezení šíření stávajících invazních druhů 
Likvidace stávajících invazních druhů v 

ZCHÚ i v nechráněné krajině 

Počet zásahů IAS včetně jejich 
odstranění z prostředív ZCHÚ i 

nechráněné krajině
2025

Data o výskytu invazních 
druhů

2.3.1 Omezení šíření stávajících invazních druhů 
Vytvoření a aktualizace metodik na 

likvidaci IASj
Počet metodik a počet jejich 

využití v praxi
2025

Projekty využívající tyto 
metodiky

2.3.1 Omezení šíření stávajících invazních druhů 
Optimalizace dotačních titulů na likvidaci 

IASi
Konkrétní dotace 2020

Počty projektů využívajících 
tyto dotace

2.3.2 Zabránění či utlumení rozšíření nových invazních 
druhů 

Vytvoření funkčního systému včasného 
varování a místa rychlé reakce, 

zodpovědného za likvidaci nových IAS

Systém včasného varování a 
místo rychlé reakce

2017

Webové stránky systému 
včasného varování

Počty řešených případů 
v místě rychlé reakce 

2.3.2 Zabránění či utlumení rozšíření nových invazních 
druhů 

Zabránění úmyslnému vysazování 
potenciálních IAS (fytoenergetika, 

rybářství, zahrady)

Počet případů zabránění 
vysazování potenciálních IAS  
podle  zákonného předpisu 
(příp. seznamu zakázaných 

druhů pro 
fytoenergetické/rybářské 

účely) 

2020
Legislativní předpis 

upravující pěstování exotů 
na zahradách 

2.3.3 Naplňovat legislativu EU o IAS  (zejména nařízení 
1143/2014) do legislativy ČR

Novelizace právních předpisů ČR podle 
nařízení 1143/2014 

zákonný předpis (upravené 
právní předpisy, případně 
nový právní předpis v této 

oblasti)

2016

2.3.3 Naplňovat legislativu EU o IAS  (zejména nařízení 
1143/2014) do legislativy ČR

Stanovit kompetence jednotlivých rezortů 
k této problematice

zákonný předpis (Popsané 
kompetence jednotlivých 

aktérů v této oblasti)
2016

Příslušné právní předpisy 
stanovující kompetence 

těchto institucí

2.3.4 Stanovit prioritní druhy a oblasti, kde bude 
přistoupeno k regulaci invazních druhů 

Na základě unijního a národního seznamu 
stanovit IASy, proti kterým se bude 

prioritně zasahovat a jakým způsobem.
Seznam druhů 2020

Počty projektů zaměřených 
na regulaci těchto druhů

2.4.1. Omezení rozšiřování zástavby do volné krajiny
Dodržování a kontrola podmínek pro 

vymezování nových zastavitelných ploch 
v územně plánovací dokumentaci

ha / rok 2020
aktualizovaná územně 

plánovací dokumentace

2.4.1. Omezení rozšiřování zástavby do volné krajiny
Upřednostnění bývalých průmyslovách 

areálů (brownfields) pro novou výstavbu 
ha / rok 2020

aktualizovaná územně 
plánovací dokumentace

2.4.2. Zlepšení struktury krajiny
Urychlení realizace komplexních 

pozemkových úprav
ha / rok 2025 MZe, katastr nemovitostí

2.4.2. Zlepšení struktury krajiny Realizace chybějících částí ÚSES  ha / rok 2020
informace, získané  orgány 

ochrany přírody

2.4.2. Zlepšení struktury krajiny
Podpora tvorby a údržby rozptýlené zeleně 

(ploch plnící mimoprodukční funkce)
Konkrétní využité dotace 2025 LPIS

2.4.3. Zlepšení prostupnosti krajiny pro biotu a její 
propojenost

Podpora realizace opatření ke 
zprůchodnění krajiny v rámci komplexních 

pozemkových úprav
ha / rok 2020 MZe, KN

2.4.3. Zlepšení prostupnosti krajiny pro biotu a její 
propojenost

Omezení fragmentace krajiny způsobené 
výstavbou nových liniových prvků

vytvoření závazných podmínek 
pro novou výstavbu

2020
MŽP ve spolupráci s MD a 

MMR

2.4.3. Zlepšení prostupnosti krajiny pro biotu a její 
propojenost

Realizace opatření k ochraně ptáků před 
negativním vlivem energetické 

infrastruktury

Počet a rozsah realizovaných 
opatření u energetické 
infrastruktury (vedení 

vysokého napětí, sloupy, 
větrné elektrárny)

2020 ČEPS

2.3 Invazní nepůvodní 
druhy

2.4 Volná krajina
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2.5.1 Prosazení minimálních limitů pro podíl přírodních či 
přírodě blízkých ploch v urbanizovaných územích

Novelizace legislativy v oblasti územního 
plánování

Novelizovaná legislativa 2020 MMR

2.5.1 Prosazení minimálních limitů pro podíl přírodních či 
přírodě blízkých ploch v urbanizovaných územích

Pravidelné vzdělávací semináře pro 
odpovědné zástupce samospráv a úředníky 

státní správy
Počet uskutečněných seminářů 2020 Dotazníkové šetření

MŽP ve 
spolupráci s 

MMR

2.5.2 Posílení biodiverzity ve městech

 Umožnění efektivního zakládání/obnovy 

funkčně propojených ploch a prvků sídelní 

zeleně v rámci projektů OPŽP v podobě 

zelené infrastruktury

Počet realizovaných projektů 2020

Evidence OPŽP, zpětná vazba 
prostřednictvím kontaktních 

míst pro implementaci 
Strategie (viz metodická část)

MŽP

2.5.2 Posílení biodiverzity ve městech

Zavedení monitoringu a nastavení 
indikátorové sady pro zhodnocení stavu 

modelových složek biodiverzity v sídlech   

na vybraných plochách  

2.5.3 Podpora samosprávy a občanských aktivit a iniciativ, 
které přispívají k posílení biodiverzity ve městech

Vytvoření metodické příručky pro obce s 
příklady dobré praxe.  

Vytištěná publikace, distribuce, 2020

zpětná vazba 
prostřednictvím kontaktních 

míst pro implementaci 
Strategie (viz metodická část)

MŽP

2.5.3 Podpora samosprávy a občanských aktivit a iniciativ, 
které přispívají k posílení biodiverzity ve městech

Vytvoření komunikační strategie pro 
veřejnost  a cílové skupiny obyvatelstva 
(úředníci státní správy a samosprávy) 

zaměřené na důležitost a možnosti 
přírodních prvků v sídlech

Realizovaná komunikace 2020 Dotazníkové šetření 

MŽP ve 
spolupráci 

s krajskými 
městy

2.6.1. Vytvoření odborné koordinační skupiny pro 
genetickou diverzitu volně žijících organismů ČR

Vytvoření odborné koordinační skupiny, ve 
které budou zastoupeni výzkumní 

pracovníci, zástupci organizací ochrany 
přírody a státní správy. Skupina bude 
formulovat potřeby ochrany přírody 

v oblasti genetického výzkumu.

Vytvoření koordinační skupiny 2017
Fungující koordinační 

skupina
MŽP

2.6.2. Vytvoření národního programu ochrany genetické 
diverzity volně žijících organismů

Národní program ochrany genetické 
diverzity volně žijících organismů bude 
detailně identifikovat priority výzkumu 

genetické diverzity a aplikaci jeho výsledků 
(např. vytvoření seznamu prioritních 

druhů pro výzkum, strategie monitoringu 
genetické diverzity, návrhy opatření pro 

praktickou péči

Vytvoření národního programu 2018

Existence Národního 
programu ochrany genetické 

diverzity volně žijících 
organismů

MŽP

2.6.2. Vytvoření národního programu ochrany genetické 
diverzity volně žijících organismů

Počet projektů zaměřených na 
studium genetické diverzity 
ochranářsky významných 

druhů

2020

Existence cílených programů 
na financování projektů 

výzkumu genetické diverzity 
(např. v TA ČR)

MŽP

2.6.3. Vytvoření infrastruktury pro výzkum a ochranu 
genetické diverzity volně žijících organismů

Podpora Národní genetické banky 
živočichů, tvorba a podpora genetických 

bank pro další skupiny volně žijících 
organismů a jejich propojování – vytvoření 

Národní genetické banky biodiverzity.

Vytvoření Národní genetické 
banky biodiverzity

2020
Existence Národní genetické 

banky biodiverzity
MŽP

2.6.3. Vytvoření infrastruktury pro výzkum a ochranu 
genetické diverzity volně žijících organismů

Propojování databází genetických bank 
s dalšími relevantními národními (např. 
Nálezová databáze ochrany přírody) a 
mezinárodními (např. GBIF a GGBN) 

databázemi. 

Zapojení ČR do GBIF a zapojení 
Národní genetické banky 

biodiverzity do GGBN
2020

Sdílení dat o  genetické 
rozmanitosti v ČR na 

mezinárodních datových 
portálech

MŽP

2.6.3. Vytvoření infrastruktury pro výzkum a ochranu 
genetické diverzity volně žijících organismů

Vybudování sítě servisních pracovišť 
zajišťujících genetické analýzy a 

interpretaci dat pro praktickou péči o 
přírodu a krajinuv návaznosti na existující 
kapacity a zabezpečení jejího základního 

financování.

Vytvoření sítě servisních 
pracovišť

2020
Existence sítě servisních 

pracovišť 
MŽP

2.6.4. Zapojení do mezinárodních aktivit v oblasti výzkumu a 
ochrany genetické diverzity

Zapojovat se do mezinárodních aktivit 
v oblasti výzkumu a ochrany genetické 

diverzity, zavádět a podporovat využívání 
nejmodernějších molekulárně-genetických 

technologií.

Účast v mezinárodních 
aktivitách (např. v rámci 

H2020 a následných nástrojů)
2025

Příslušné mezinárodní 
programy a aktivity

MŽP
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2.5 Města

2.6 Genetická 
rozmanitost



2.6.5. Aplikace poznatků genetického výzkumu do praktické 
druhové ochrany

Podporovat komunikaci mezi výzkumnými 
pracovníky a uživateli výsledků výzkumu 

v ochraně přírody, zohledňovat informace o 
genetické variabilitě a struktuře 

v záchranných chovech a v záchranných 
programech a akčních plánech a při 

veškerých restitučních a introdukčních 
aktivitách.

Počet aktivit organizací 
ochrany přírody, které budou 

zohledňovat výsledky 
genetického výzkumu

2025

Záchranné programy, 
programy péče, projekty 

zahrnující restituce a 
introdukce.

MŽP. AOPK 

3.1.1 Rozšířit mezi zemědělce povědomí o významu ochrany 
biodiverzity na zemědělské půdě

Celostátní program vzdělávání zemědělců 

Počet proškolených zemědělců
Počet zemědělských poradců 

poskytujících poradenství 
související s ochranou 

biodiverzity

Průběžně 
s ročním 

vyhodnocením
MŽP a MZe

3.1.2 Poskytnout zemědělcům know-how k zavádění 
praktických opatření na ochranu biodiverzity

Zemědělské poradenství

Počet zemědělských poradců 
poskytujících poradenství 

související s ochranou 
biodiverzity

Průběžně 
s ročním 

vyhodnocením
MZe

3.1.3 Finančně podpořit  ochranu biodiverzity v rámci 

Programu rozvoje venkova kromě ekologického zemědělství

Agro-environmentální opatření mimo 
integrovanou produkci

Vyčlenění finanční alokace na 
opatření 10.1 4. až 10.1.7

Průběžně 
s ročním 

vyhodnocením
MZe

3.1.4 Podpořit ochranu biodiverzity prostřednictvím 
ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství
Výměra zemědělské půdy v EZ 

(podle kultur)
Počet ekofarem

Průběžně 
s ročním 

vyhodnocením
MZe

3.1.5 Podpořit ochranu biodiverzity v rámci kontroly 
podmíněnosti a ozelenění Společné zemědělské politiky EU

Standardy dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu

Plocha využívaná v ekologickém zájmu
Krajinné prvky v ekologickém zájmu

Počet případů porušení 
standardů dobrého 

zemědělského a 
environmentálního stavu

Průběžně 
s ročním 

vyhodnocením
MZe

3.1.6 Podpořit ochranu biodiverzity vázané na vodní plochy
Opatření Operačního programu Rybářství 
2.2. produktivní investice do akvakultury 

(odbahňování)
Počet odbahněných rybníků

Průběžně 
s ročním 

vyhodnocením
MZe

3.1.7 Podpořit ochranu biodiverzity vázané na vodní plochy
Opatření Operačního programu Rybářství 

2.5. akvakultura poskytující 
environmentální služby

Množství vysazeného monté 
úhoře říčního

Průběžně 
s ročním 

vyhodnocením
MZe

3.2.1 Ochrana a udržitelné využívání lesních pozemků

Omezování fragmentace lesů, minimalizace 
trvalých záborů (odnětí) nebo omezení 

výstavbou (zejména plošných nebo 
liniových dopravních nebo energetických 

staveb), prevence erozního ohrožení, 
protipovodňová prevence, zadržování vody 

v lesních částech povodí, hospodářské 
využívání a podpora stanovištně a 

sukcesně vhodných druhů dřevin., podpora 
šetrnějších způsobů hospodaření  

Vývoj výměry lesních 
pozemků

Pan-evropský ukazatel 4.7. 
Fragmentace lesů

Vývoj výměry přirozené 
obnovy

Vývoj zastoupení smíšených 
lesních porostů

Výše příspěvků státu na 
šetrnější způsob hospodaření

Politika územního rozvoje 
ČR, ZÚR krajů, koncepční 

materiály resortů MD, MMR, 
MPO 

MZe

3.2.2 Ochrana genetických zdrojů lesních dřevin

Národní program ochrany a reprodukce 
genofondu lesních dřevin na období 2014-

2018 (podpora existence a 
obhospodařování genových základen, 

podpora uznaných zdrojů selektovaného 
reprodukčního materiálu, podpora zřízení a 
činnosti Národní banky osiva a explantátů 

lesních dřevin). 

Pan-evropský ukazatel 4.6.
Realizace NP ochrany a 

reprodukce genofondu lesních 
dřevin 2014-2018

Počet zařazených genetických 
zdrojů do Národního 

programu, počet účastníků 
Národního programu, počet 

uznaných zdrojů 
reprodukčního materiálu a 

vyhlášených genových 
základen, zvýšení podílu sběru 
osiva šetrnými technologiemi 

sběru, naplňování Národní 
banky osiva a explantátů 

lesních dřevin.

průběžně

IS ERMA (modul 
GENOFOND), každoroční 

Hodnocení Národního 
programu podle zákona č. 

149/2003 Sb., Informace o 
nakládání s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin 

ČR (www.uhul.cz).
Hodnocení plnění 

mezinárodních závazků 
(Úmluva o biologické 

rozmanitosti, Nagojský 
protokol, rezoluce 

Ministerských konferencí 
Forest Europe a Globální 
akční plán konzervace, 
setrvalého využívání a 

rozvoje lesního 
reprodukčního materiálu 

FAO)

MZe ve 
spolupráci s MŽP

3.1 Zemědělská 
krajina



3.2.3 Ochrana lesních půd
Zlepšování degradovaných půd 

dlouhodobě antropicky zatěžovaných zejm. 
vlivem imisí

Výstupy monitoringu stavu 
lesních půd

Zpracování udržitelnosti 
bilance živin v produkčních 

lesních ekosystémech

2020
2025

Mapové výstupy
Realizovaná opatření 

(20.000 ha?)
Bilanční výstupy, informace 

pro vlastníky lesů

MZe

3.2.4 Ochrana přirozeného hydrologického režimu lesních 
ekosystémů

optimalizace vodního režimu ( zachování 
stávajícího nebo obnova poškozeného 
vodního režimu lesních ekosystémů, 

prevence erozního ohrožení, 
protipovodňová   prevence 

Výměrů lesních půd 
ohrožených erozí a suchem

3.2.5 Ochrana biodiverzity lesních ekosystémů

Podpora dynamického vývoje biodiverzity 
v lesních ekosystémech odpovídající fázi 

vývojového cyklu lesa pro udržení 
potřebné úrovně jeho ekologické stability.

Pan-evropské ukazatele 4.1, 
4.3, 4.5, 4.8, 4.10

Pokračování ve zvýšení 
pestrosti druhové skladby lesů

průběžně
Statistické výstupy, NIL, 

publikace (Zelená zpráva)
MZe

3.2.5 Ochrana biodiverzity lesních ekosystémů

Využívání přirozené obnovy druhově a 
geneticky vhodných ekotypů lesních 

dřevin. Soustavné snižování nadpočetných 
stavů spárkaté zvěře, včetně stavů prasete 
divokého, limitujících úspěšnost přirozené 

obnovy a negativně ovlivňujících 
ekonomiku lesního hospodářství. 

Připravit návrh obecně závazného právního 
předpisu se systémem odvozování výše 

odlovu podle stavu ekosystému.

Realizace Národního programu 
ochrany a reprodukce 

genofondu lesních dřevin 2014-
2018

Pan-evropské ukazatele 4.2., 
4.4

Vývoj výměry přirozené 
obnovy

Stavy spárkaté zvěře

Průběžně
2017

Zprávy programu
Návrh nařízení vlády

MZe

3.2.5 Ochrana biodiverzity lesních ekosystémů

Zajišťování biologické ochrany lesních 
ekosystémů proti škůdcům, opatření na 

ochranu a podporu opylovačů, ohrožených 
biotopů, významných stromů aj.

Zajištění činnosti Lesní 
ochranné služby

průběžně
Stav a prognózy výskytu 

škodlivých činitelů 
MZe

3.2.6 Osvěta a vzdělávání

Zajištění plošné (pro širokou veřejnost) i 
cílené (pro odbornou veřejnost) osvětové a 

informační činnosti týkající se významu 
ochrany genofondu lesních dřevin coby 

edifikátorů lesních ekosystémů. 
Informování o významu lesů pro 

biologickou rozmanitost a způsobech 
hospodaření, které ji podporují. Vytvoření 

demonstračních objektů řádné péče o 
genofond lesních dřevin (Týniště n. O.). 

Vytvoření sítě demonstračních 
objektů trvale udržitelného 

obhospodařování lesů
MZe

3.3.1. Celostní (holistický)  přístup při využívání a ochraně 
vodního prostředí v krajině

Tvorba a schválení celostátní strategie 
revitalizací a renaturací vodních toků 

včetně vymezení významných vodních toků 
z pohledu ochrany přírody

2020
Celostátní a regionální  

strategie nebo koncepce
MŽP (MZe)

3.3.2 Omezení znečištění a zlepšení fyzikálně-chemické 
kvality vody

Rozvoj soustavy čistíren odpadních vod s 
terciálním čištění (odstranění fosforu)

Procentuální podíl zdrojů 
znečištění pokrytých ČOV

2025

Data o rozvoji ČOV
Podávání zpráv za období 
2015–2021 (vyhodnocení 

opatření a dosaženého stavu 
oblasti povodí)

MŽP (MZe)

3.3.2 Omezení znečištění a zlepšení fyzikálně-chemické 
kvality vody

Výzkum vlivu mikropolutantů na 
ekosystémy a lidské zdraví a přijetí 

příslušných opatření;

5 výzkumných projektů, 
úprava legislativy a technická 
opatření na základě výstupů

2020
Studie o vlivu PPCP a POP na 

ekosystémy a druhy
MŽP (MZ, MZe)

3.3.2 Omezení znečištění a zlepšení fyzikálně-chemické 
kvality vody

Snížení  používání  hnojiv a pesticidů 
v zemědělství a lesnictví  

(pod)zákonný předpis  2020
Statistiky o aplikaci hnojiv a 

pesticidů v zemědělství a 
lesnictví 

MZe (MŽP)

3.3.2 Omezení znečištění a zlepšení fyzikálně-chemické 
kvality vody

Podpora ekologického zemědělství Akční plán EZ 2015-2020 2020
Registr ekologických 

podnikatelů, LPIS
MZe

3.3.3 Obnova a ochrana vhodných krajinných prvků včetně 
defragmentace vodních toků

Likvidace neúčelných příčných překážek na 
vodních tocích a výstavba rybích přechodů 
 v souladu  s Koncepcí zprůchodnění říční 

sítě ČR

Počet zásahů v praxi v souladu 
s Koncepcí zprůchodnění říční 

sítě ČR
2025

Data o realizaci projektů 
využití dotací 

MŽP (MZe)
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3.3.3 Obnova a ochrana vhodných krajinných prvků včetně 
defragmentace vodních toků

Podpora krajinných struktur a realizace 
prvků zadržujících vodu v krajině, a bránící 
nadměrnému transportu živin a sedimentů 

do toků ve vazbě na cíle a opatření 
Programu rozvoje venkova

Počet uskutečněných 
vhodných dotovaných 

opatření 
2021

Data o realizaci projektů 
z dotací

Vhodně nastavená dotační 
pravidla

MZe (MŽP, MMR)

3.3.3 Obnova a ochrana vhodných krajinných prvků včetně 
defragmentace vodních toků

Renaturace  a revitalizace vodních toků ho 
plánování

Revitalizace minimálně 500 
km toků 1. a 2. řádu  

2025

Data o realizaci dotací a 
projektůza období 

2015–2021 (vyhodnocení 
opatření a dosaženého stavu 

oblasti povodí)

MŽP (MZe)

3.3.4 Snížení negativního vlivu rybářství
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, 
především jejich ekostabilizačních funkcí

Počet rybníků fungujících jako 
přírodě blízké ekosystémy 

(pod)zákonný předpis
2020

Statistiky o produkci
Data o čerpání dotací

Studie ekosystémových 
služeb rybníků

MZe (MŽP)

3.3.4 Snížení negativního vlivu rybářství

Revize a aktualizace zarybňovacích plánů 
na úroveň odpovídající současnému 
ekologickému stavu a odpovídajícím 

potřebám v konkrétních revírech (a to 
včetně  dílčích vodních toků – např. chovné 

přítoky)

1482 revidovaných 
zarybňovacích plánů, dohoda 

s ČRS a MRS nad úpravou 
jejich aktivit

2025

Revidované zarybňovací 
plány a analýza jejich 

přínosu
Data o podpoře stavu 

stanovišť vs. vysazování 
násad násad místně 

nepříslušných  nebo jinak 
nevhodných  populací.

MZe (MŽP)

3.4 Půda a nerostné 
bohatství

Bude doplněno

3.5.1 Omezit negativní vlivy suburbanizace na ekologickou 
stabilitu krajiny

Využívat pro výstavbu přednostně bývalé 
průmyslové areály  (brownfields)

ha / rok 2020
Územně plánovací 

dokumentace

3.5.1 Omezit negativní vlivy suburbanizace na ekologickou 
stabilitu krajiny

Nové plochy pro výstavbu přísněji 
regulovat pomocí  územního plánování

ha / rok 2020
Územně plánovací 

dokumentace

3.5.2 Zajistit vyšší ochranu niv při realizaci staveb

Při zpracování územních plánů 
zohledňovat ochranu VKP niva a omezit 

vymezování zastavitelného území 
v záplavovém území. 

ha / rok 2020
Územně plánovací 

dokumentace

3.5.3 Zefektivnit režim ochrany významných krajinných 
prvků

Definovat jednotlivé VKP ze zákona, 
sjednotit přístup k registraci VKP, zavést 

centrální evidenci VKP
Počet/rok 2020 Evidence VKP

3.5.4 Umožnit větší podíl rekultivace ploch po těžbě 
samovolnou sukcesí

Zajistit vyšší zastoupení přírodě blízkých 
způsobů obnovy v rekultivační praxi. 

Využívat spontánní sukcese jako nástroj 
obnovy

Zákonný předpis, stanovení % 
spontánní sukcese do 
rekultivačních plánů

2025 Rekultivační plány

3.5.5 Zvýšit propojenost  krajiny
Systematicky revitalizovat nefunkční 

(navržené) skladebné části ÚSES
Počet realizovaných opatření 2020

Územní plány, databáze 
realizovaných opatření

3.5.6 Zvyšovat podíl původní vegetace při lesnických 
výsadbách

Při obnově lesních porostů a při realizaci 
lesnických výsadeb více zohledňovat 

přirozený vegetační pokryv
Ha/rok 2020 LHP

3.5.7 Zařazovat problematiku ochrany a obnovy ekosystémů 
do jednotlivých resortních politik

Zařazovat problematiku ochrany a obnovy 
ekosystémů do jednotlivých resortních 

politik

Počet zpracovaných 
dokumentů

2020 Jednotlivé resortní politiky

3.6.1 Ratifikace Nagojského protokolu Úmluvy o biologické 
rozmanitosti 

Přijmout příslušná opatření, aby se ČR stala 
smluvní stranou Nagojského protokolu

Počet opatření podle 
Nagojského protokolu

2017 Sbírka zákonů ČR MŽP a MZe

3.6.2 Ochrana a uchování genetických zdrojů rostlin, zvířat a 
mikroorganismů pro výživu a zemědělství

Realizovat Národní program konzervace a 
udržitelného využívání genetických zdrojů 
rostlin, zvířat a mikroorganismů pro výživu 

a zemědělství 

počet uchovávaných 
genetických zdrojů rostlin a 

mikroorganismů;
Počet podporovaných druhů a 

plemen zvířat;
Počet účastníků národního 

programu;
Početnost populací 

podporovaných druhů a 
plemen zvířat

Předpokládá se 
průběžná 
realizace 

Národního 
programu i 

v dalších 
pětiletých 

obdobích 2017-
2021, 2022-

2026.

Každoroční hodnotící zprávy 
v rámci Národního 

programu;
Periodické zprávy 

zpracovávané pro FAO a CBD
Periodické vyhodnocování 

SPŽP

MZe

3.6.3 Udržet stávající úroveň a pokud možno posílit 
financování Národního programu z veřejných zdrojů 

Zajištění kontinuity a pokud možno 
navýšení financování Národního programu 
ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva 

zemědělství

Množství disponibilních 
finančních prostředků za rok

Průběžně

Každoroční hodnotící zprávy 
v rámci Národního 

programu;
Statistika MZe.

MZe3.6 Udržitelné 
využívání genetických 

zdrojů a GMO

3.3 Vodní ekosystémy

3.5 Obnova 
ekosystémů



3.6.4 Posílení výzkumu v oblasti genetických zdrojů rostlin, 
zvířat a mikroorganismů důležitých pro výživu a 

zemědělství 

Posílení kapacity národních a rezortních 
výzkumných programů v oblasti 

genetických zdrojů, biodiverzity a 
agrobiodiverzity;

Posílení spolupráce v oblasti 
mezirezortního výzkumu biodiverzity

Počet financovaných projektů;
Specifické ukazatele na základě 

výsledků projektů.
Průběžně

Každoroční hodnotící zprávy 
výzkumných agentur a 

programů
MZe

3.6.5 Osvěta a vzdělávání

Vytvoření komunikační strategie o 
Národním programu s cílem publikace 

informací o důležitosti a významu 
genetických zdrojů rostlin, zvířat a 

mikroorganismů pro výživu a zemědělství.

Průběžně
Každoroční hodnotící zprávy 
v rámci Národního programu

MZe

3.6.6 Kontrola nakládání s GMO, které mohou mít nepříznivé 
účinky na biodiverzitu

Koordinace činností dozorových orgánů a 
Národní sítě GMO laboratoří

Finanční zajištění kontrol

Počet provedených kontrol 
Počet nově zavedených 

detekčních metod
Průběžně MŽP, MZe

4.1.1 Koncepce a koordinace výzkumu a sledování stavu 
biodiverzity 

Vytvoření celostátní  koncepce výzkumu a 
sledování biodiverzity prostřednictvím 

vybraných složek
Vytvořená koncepce 2018 Schválení koncepce

MŽP ve 
spolupráci s MZe

4.1.1 Koncepce a koordinace výzkumu a sledování stavu 
biodiverzity 

Koordinace sběru a sdílení dat a informací 
formou platformy

Funkční systém spolupráce 
mezi zapojenými resorty a 

institucemi
2020 Výsledky spolupráce

MŽP ve 
spolupráci s 

TAČR

4.1.1 Koncepce a koordinace výzkumu a sledování stavu 
biodiverzity 

Vytvoření souboru  indikátorů stavu, změn 
a trendů modelových složek  biodiverzity a 

souvisejících činností ve vazbě na 
strategické cíle ochrany přírody, a její 

zavedení do praxe

Vytvořený soubor indikátorů 2018
Hodnocení, založené na 

vytvořených indikátorech
MŽP

4.1.2 Komunikace výsledků s veřejnosti
Pravidelně vydávaná zpráva o stavu 

biodiverzity v ČR pro širokou veřejnost
Publikační činnost, lepší propagace, EVVO

Vydání a prezentace zprávy 2020

Zvýšení povědomí veřejnosti 
o současném stavu a 
problémech ochrany 
biodiverzity (veřejný 

průzkum)

MŽP

4.1.2 Komunikace výsledků s veřejnosti
Vytváření příležitostí pro zapojení 
veřejnosti do sběru dat a informací 

(občanská věda)

5 samostatných cílených 
projektů

2020
Zvýšení počtu pravidelně 

přispívajících dobrovolníků
MŽP (MZ, MZe)

4.1.3 Rozhodování a strategické směřování na základě 
výsledků výzkumu a sledování stavu biodiverzity 

Aktualizovat Státní program ochrany 
přírody a krajiny ČR na základě aktuálních 
znalostí, ověřených metodických postupů a 

důkazů

Aktualizovaný SPOPK ČR 2017 Schválení programu MŽP 

4.1.3 Rozhodování a strategické směřování na základě 
výsledků výzkumu a sledování stavu biodiverzity 

Vytvoření programu pro malé krátkodobé 
projekty aplikovaného výzkumu, 

zadávaných resortem ŽP, s cílem získávat 
aktuální a vědecky robustní  informace 

potřebné pro rozhodování

Schválený program včetně  
vyčleněných finančních 

prostředků
2020

Minimálně 5 řešených 
projektů ročně

MŽP

4.1.3 Rozhodování a strategické směřování na základě 
výsledků výzkumu a sledování stavu biodiverzity 

Založit systém tvorby a aktualizace plánů 
péče o ZCHÚ  striktně na existujících datech 

o současném stavu s dostatečnou 
specifikací předmětů ochrany

Novelizace příslušné vyhlášky 2020
Tvorba a aktualizace plánů 
péče prováděná dle nového 

postupu.
MŽP 

4.2.1 Ustavení řídící struktury 
Stanovení a schválení struktury pro 
celostátní  integrovaného hodnocení 

ekosystémů včetně ekosystémových služb 

Schválená struktura 
celostátního  hodnocení

2016 Schválení MŽP

4.2.2 Zahájení procesu národního hodnocení
Ustavení tematických pracovních skupin 

expertů a zainteresovaných stran 
Schůzky tematických 

pracovních skupin
2017

Zápisy ze schůzek 
tematických pracovních 

skupin

4.2.3 Celostátní Národní hodnocení ekosystémových služeb Probíhající práce na celostátní  hodnocení 
První verze kapitol pro 
celostátního  hodnocení 

2018 První verze kapitol

4.2.4 Recenze kapitol, připomínky z ostatních resortů a 
sektorů 

Recenze a dopracování kapitol
Zapracované recenze do 

kapitol
2019 Recenzní listy

4.2.5 Finalizace a příprava souhrnu pro politiky a řídící 
pracovníky

Finalizace zprávy o celostátního hodnocení 
Finální verze zprávy 

celostátního  hodnocení 
2020

Publikace  celostátního  
hodnocení 

4.2.6 Stanovení navazujících kroků 
Vypracování dokumentu s vymezením 

kroků navazujících na  celostátní hodnocení 
Dokument s navazujícími 

kroky
2021 Schválení MŽP 

zdrojů a GMO

4.1 Zajištění 
aktuálních a 

relevantních informací

4.2 Ekosystémové 
služby
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4.2.7 Realizace národního hodnocení ekosystémových 
služeb

Zpracování metodiky oceňování 
ekosystémů

4.2.8 Realizace národního hodnocení ekosystémových 
služeb

Zmapovat biotopy a vytvoření IS/aplikace 
vhodné pro hodnocení ekosystémů 

4.2.9 Realizace národního hodnocení ekosystémových 
služeb

Začlenění hodnocení ekosystémových 
služeb do strategického plánování

2020

4.2.10 Realizace národního hodnocení ekosystémových 
služeb

Využívat oceňování ekosystémových služeb 
na lokální úrovni, při EVVO, publikační 

činnosti, informování veřejnosti
2020+

4.3.1  Zahrnutí problematiky ochrany biodiverzity do priorit 
zahraniční rozvojové spolupráce

Odpovídající začlenění problematiky 

ochrany biodiverzity v aktualizované verzi 

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 

ČR.

Nárůst počtu projektů a 
objemu finančních prostředků 

vykazovaných v rámci 
podávání zpráv  jako RIO 

marker 2 pro biodiverzitu o 

2020+

Koncepce zahraniční 
rozvojové 

spolupráce/Podávání zpráv o   
výdajích na ochranu 

biodiverzity CBD, 

MŽP, MZV

4.3.2 Zprostředkování kontaktů na místní partnery pro 
realizaci projektů prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR

Počet realizovaných projektů v zahraničí 
zaměřených na ochranu biodiverzity (viz. 
cíl 4.4.1), / vytvoření databáze kontaktů

Počet realizovaných projektů 
v zahraničí zaměřených na 

ochranu biodiverzity (viz. cíl 
4.3.1), / vytvoření databáze 

kontaktů 2020

Podávání zpráv o výdajích na 
ochranu biodiverzity CBD, 

Monterreyský dotazník, 
databáze OECD/vytvoření 

databáze kontaktů 
k dispozici na MŽP a MZV MZV a MŽP

4.3.3 Aktivní podpora společných přeshraničních projektů

Pokračování v projektech realizovaných 
v rámci programu LIFE+ a podpora 

financování nových projektů (např. v rámci 
Karpatské úmluvy)

Počet projektů zaměřených na 
ochranu biodiverzity 

realizovaný ve spolupráci se 
sousedními státy nebo v rámci 

Karpatské úmluvy 2020 MŽP

4.3.4 Podpora zvýšení veřejného povědomí o globální 
ochraně biodiverzity

Příprava a realizace systematické kampaně 
zaměřené na zvýšení veřejného povědomí 

o významu biodiverzity v kontextu 
s udržitelným rozvojem a působením  na 
výrobce a  spotřebitele. Kampaň by měla 

být realizována ve spolupráci se 
soukromým sektorem, NNO a odbornou 

veřejností

Zvýšené veřejné povědomí o 
problematice ochrany 

biodiverzity v celosvětovém 
měřítku 2025

PR kampaně, osvětové 
publikace, pracovní 

semináře, kulaté stoly, 
webové aplikace MŽP, Mze

4.3.5 3.3.9. Dodržování závazků, k nimž se ČR zavázala 
podpisem mezinárodních dohod v ochraně biodiverzity

Aktivní přístup k naplňování závazků 
plynoucích z ratifikovaných úmluv, dohod 

a protokolů pravidelné naplňování  agendy, 
personální zajištění ve státních institucích 2025

Podávání zpráv v rámci 
jednotlivých úmluv, výroční 

zprávy MŽP

4.3 Mezinárodní 
spolupráce
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