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Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  

 

Zápis z 8. jednání Výboru pro krajinu, vodu a biodi verzitu RVUR 
úterý 12. 1. 2016, 12:00 - 18:00, Ú řad vlády, náb řeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, tiskový 

sál Atrium  

Přítomní: Jiří Bendl, Petr Birklen, Vladimír Dolejský, Josef Fanta, Václav Hlaváček, Jakub 
Hruška, Jiří Chocholouš, Anna Kárníková, Jiří Klápště, Václav Klusák, Věra Kučová, Jiří 
Mach, Miroslav Martiš, Martina Pásková, Alena Salašová, Klára Salzmann, Tomáš Sklenář, 
Jiří Stonawski, Martin Stránský, Pavel Šremer, Karel Vrána, Vlastimil Zedek.  

Omluveni: Pavel Cudlín, Jan Dušek, Jan Gallas, Jan Frouz, Zuzana Chalupová, Jiří Jungr, 
Pavel Kindlmann, Karel Kříž, Josef Nistler, Josef Rydlo, Petr Sklenička, Bořivoj Šarapatka, 
Vladimír Špidla, Jiří Vaníček, Veronika Vilímková, Václav Zámečník.  

 

Průběh jednání: 

1) Předseda výboru NM Vladimír Dolejský přivítal členy výboru a poděkoval za průběžnou 
spolupráci s členy výboru. Předložení do vlády Strategie ochrany biologické rozmanitosti 
České republiky pro období 2015 – 2025  z důvodů pečlivého zahrnutí námětů členů 
výboru bylo posunuto a nyní bude rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. 
Předseda rovněž podrobně informoval o prioritním úkolu MŽP ve spolupráci s partnery 
připravit do konce roku Národní ak ční plán p řizpůsobení se zm ěně klimatu (NAP 
adaptace).   

2) Informace o vývoji témat z pracovní skupiny pro biodiverzitu (Ji ří Mach) 

Díky připomínkám a námětům členů VKVB vznikl vyvážený dokument Strategie ochrany 
biologické rozmanitosti České republiky pro období 2015 – 2025, který je předkládán do 
mezirezortního připomínkového řízení a který bude v aktuální podobě rozeslán členům 
výboru.  

Závěry: 

Nadále je zájem, aby členové výboru posílali dobré p říklady z praxe, které budou 
dopl ňovány v rámci metodické části strategie. Termín do konce února 2016.  

 

3) Informace o vývoji témat z pracovní skupiny pro krajinu (Ji ří Klápšt ě)  

Byl podrobně představen a diskutován Řídící dokument zpracování Národního ak čního 
plánu adaptace na zm ěnu klimatu  (příloha), Návrh struktury NAP adaptace  (příloha) 
a Harmonogram projektu Národní ak ční plán Adaptace  (příloha). 
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Mezirezortní pracovní skupina partnerů na úrovni náměstků ministra zahájila svoji činnost, 
rovněž se počítá se zapojením dalších pracovních skupin např. Skupiny k doplňování 
seznamu NATURA, Skupiny k Evropské úmluvě o krajině a dalších do přípravy NAP.  

Dále byla diskutována příprava podkladových studií, každý resort, dostal za úkol vytvořit 
adekvátní podklady ze své oblasti. Byl diskutován rozpočet, rizika, nástroje, komplexnost 
a potřeba vysoké ambice, vliv změny klimatu na kulturní dědictví a jeho poškozování, 
hloubka podrobnosti NAP adaptace, potřeba zvýšení rozpočtu pro oponentní posudky. 
Zapojení pojišťoven, záplavy, vichřice, změna druhové skladby lesů, alergeny pionýrských 
dřevin, a další. 

Cílové charakteristiky krajiny a z toho vyplývající požadavky bude snaha provázat 
s územním plánem. Při aktualizaci zásad budou vylepšovány.  

Obdobné materiály k adaptacím z Německa jsou přístupné na webu v anglickém jazyce.  

Doporučuje se doplňovat při hodnocení, kromě značení + nebo – i slovní komentáře 
a výklad, aby bylo srozumitelné a přínosné pro uživatele.  

Diskutovala se možnost zahájení SEA od samého počátku prací na akčním plánu a včasné 
zapojení veřejnosti do přípravy, analýza aktérů, zapojeni ČIŽP.  

Jednání výboru bude sloužit pr ůběžně i k formulaci vize krajiny.  

Bude snaha o maximální hloubku zpracování NAP adapt ace, až kam p ůjde podrobnost 
vyjednat. Bude zájem o konkrétní opat ření paušálního rázu. 

Na období b řezen – duben je plánována konference na téma „Význa m vody v krajin ě“ 
v Lichtenštejnském paláci ve spolupráci MŽP s Agrár ní komorou, Ú řadem vlády 
a dalšími partnery s výrazným zam ěřením i na NAP adaptace.  

Trvá výzva k obsazování tematických skupin pro p řípravu NAP adaptace. Do práce 
bude zapojen i Ústav pro globální zm ěny Akademie v ěd. 

Bude probíhat kontinuální projednávání NAP adaptace s členy výboru.  

Příprava NAP adaptace i aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje bude 
propojována při paralelní přípravě.  

Platforma NNO navrhuje spolupráci na NAP adaptace, kdy s měsíční frekvencí bude 
docházet k setkávání, s tím, že materiály k projednávání budou posílány 10 dní předem.  

Vnitřní úzký tým pro přípravu NAP adaptace na MŽP je ve složení Jiří Klápště, Anna 
Pasková, zástupce odboru ochrany vod (Josef Niestler). 

Doporučuje se, aby se každá tematická pracovní skupina rovněž zabývala i legislativními 
a ekonomickými nástroji a struktura se co nejvíce blížila struktuře Strategie, i když bude 
orientována dopadově.  

Je zájem o posílání konkrétních obecných opatření a námětů a o pravidelnou spolupráci. 
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Závěr k toku informací:  

A) Bude probíhat p řipomínkování konkrétního textu, o který p ředkladatel požádá. 

B) Konkrétní jasn ě formulované nám ěty a konkrétní opat ření obecného rázu lze posílat 
do zásobníku nám ětů na adresu Jiri.Klapste@mzp.cz (p řípadně bude upravena 
adresa).  

  

4) Pracovní skupina pro vodu - Zm ěna kvality povrchových vod ČR mezi 80. lety 20. 
století a dneškem - menší zn ěny než bychom si možná mysleli..." (Jakub Hruška)  

Doc. Jakub Hruška podrobně představil situaci ve kvalitě povrchových vod z území ČR se 
zaměřením na anorganické složky (příloha).  

Byla diskutována acidifikace, přetrvávající problémy znečištění, koncentrace toxických kovů 
ve vodách, usychání lesů, vodivost, zdroje fosforu ve vodách, výjimka pro prádelny a čistírny, 
eutrofizace, přemnožení sinic a uvolňování toxinů, vazba kůrovce na znečištění ovzduší 
a acidifikaci. Atlas kvality povrchových vod lze fyzicky zakoupit v Geologické službě 
na Klárově. Odkaz na elektronickou formu rozpošle Jakub Hruška.  

 

5)  Stanovisko STUŽ ke stavu povrchových vod v ČR, zejména s ohledem na zdraví lidí 
a ekosystém ů v krajin ě (Pavel Šremer)  

Představené stanovisko (v příloze) bude rozposláno členům k doplnění a připomínkám 
a bude zařazeno na příští jednání. Byla diskutována velmi problematická výjimka pro 
profesionální užívání pracích a čisticích prostředků s obsahem sloučenin fosforu a kvalita 
vod v nádržích a vod ke koupání. Kontaminací znehodnocené vody jsou vážným 
problémem.  

6) Plány práce výboru a pracovních skupin  budou aktualizovány a předloženy na příštím 
jednání. Plán práce by měl zohlednit přípravu NAP i ASRUR a pokud vystačí síly i průběžné 
práce na vizi krajiny. Náměty prosíme zasílat předsedům pracovních skupin.  

7) Zapojení výboru do aktualizace Strategického rám ce udržitelného rozvoje.  Byl 
projeven zájem členů o včasné zapojení výboru do aktualizace a to již od února 2016. 
Jiří Bendl zastoupí předsedu výboru na jednání Řídícího výboru.  

8)  Martina Pásková představila dva návrhy usnesení:  

A) Návrh usnesení Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR k převedení zásob 
hnědého uhlí do nebilan čních zásob  (příloha). 

B) Návrh usnesení Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR k projednání Návrhu 
surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdroj ů Radou vlády pro 
udržitelný rozvoj (příloha). 

Návrhy budou terminologicky s laskavostí upraveny T omášem Sklená řem, 
připomínkovány a na p říštím jednání se bude o nich hlasovat.  



4 

9) Na příštím jednání podá NM Vladimír Dolejský informaci, jak se chystá MŽP 
naplňovat výstupy z dohody z Pa říže COP 21.   

10) Je zájem, aby se setkávala i samotná pracovní skupina pro Krajinu. 

11) Příznivě probíhá úzká spolupráce MMR a MŽP v oblasti územních studií krajiny. 
V březnu dojde k rekapitulaci průběhu a zjišťování chybějícího.    

   

 

Přílohy: presentace k jednotlivým bodům  

 

 

Zapsal:  

RNDr. Jiří Bendl, CSc. tajemník Výboru pro Krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR, Úřad vlády  

 

 


