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Strategické dokumenty adaptace na změnu 
klimatu v ČR

https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
(tzv. „národní adaptační strategie“)
 Schválena Vládou ČR usnesením č. 861 ze dne 26. 10. 2015

 Ukládá všem členům vlády a vedoucím ostatních ústředních
správních úřadů realizovat opatření v souladu s adaptační
strategií zohledňující požadavky a podmínky vyplývající ze
stanoviska SEA

 2015 – 2020 s výhledem do r. 2030
 Národním koordinátorem adaptace je MŽP

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
(tzv. „NAP adaptace“)
 Je implementačním dokumentem národní adaptační strategie

 Schválen Vládou ČR usnesením č. 34 ze dne 16. 1. 2017
 Ukládá členům vlády, vedoucím ostatních ústředních

správních úřadů a předsedovi TA ČR realizovat úkoly
obsažené v národním akčním plánu

 2017 – 2020

https://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu


Adaptační strategie ČR (2015)

• Definuje 10 oblastí (sektorů) ovlivněných změnou klimatu
• Formuluje základní principy adaptačních opatření
• Uvádí souhrn adaptačních opatření pro jednotlivé oblasti
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Národní akční plán adaptace
na změnu klimatu (2017)

•Reaguje na všechny významné projevy změny klimatu v ČR (7) a 
je podle nich strukturován

•Formulováno 34 specifických cílů (vč. 1 průřezového - vzdělávání, 
výchova a osvěta)

•52 prioritních opatření se 160 úkoly
•Celkem 350 úkolů

Dlouhodobé 
sucho

Povodně a 
přívalové 
povodně

Zvyšování teplot Extrémní teploty

Extrémní vítr Extrémní srážky Požáry vegetace



 Rozpracovává opatření uvedená v adaptační strategii do 
konkrétních úkolů, kterým přiřazuje gesci, termíny plnění, 
relevanci opatření k jednotlivým projevům změny klimatu a 
zdroje financování. 

 Většina opatření je v určitém smyslu již obsažena v jiných 
strategických materiálech celostátního významu.

 Jedná se o úkoly pro orgány státní správy.
 Stanoví priority, identifikuje vazby s jinými strategickými 

materiály
 Součástí je systém indikátorů hodnocení zranitelnosti 

adaptace na změnu klimatu a nastavení střednědobého 
hodnocení

Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu



Vyhodnocení 2019 => 1. aktualizace Adaptační strategie

Úkol vyplývá z UV č. 34 z 16. ledna 2017:

Vláda ukládá ministru životního prostředí ve spolupráci s ostatními členy 
vlády předložit:

a) do 30. září 2019 průběžné vyhodnocení Národního akčního plánu, 

b) do 31. prosince 2020 návrh aktualizace Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách České republiky a návrh akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu pro další období. 

 Termín posunut na 30. červen 2021

Proces aktualizace strategie 
a akčního plánu

Jedná se o celostátní dokumenty, vyžadující meziresortní 
přístup



Probíhající aktualizace národní adaptační 
strategie a NAP adaptace

 Hlavní principy aktualizace

• adaptační strategie 

o identifikovat budoucí rizika spojená se změnou klimatu

o formulovat cíle pro období 2021–2030

• NAP adaptace pro roky 2021-2025

o rozpracování cílů do opatření a konkrétních úkolů

o včetně přiřazení gestorů, termínů plnění, indikátorů na úrovni 
úkolů, nastavení monitoringu plnění a nastavení procesu 
aktualizace

• provázanost obou dokumentů s dalšími strategickými dokumenty 
ČR

• příprava dokumentů v meziresortní spolupráci

• navržená struktura tematických pracovních skupin vychází z 
nastavení pro přípravu NAP adaptace v roce 2016



Aktualizace národní adaptační strategie 
a NAP adaptace

 Postup aktualizace
 schválení postupu Poradou vedení MŽP

 zpracování podkladových materiálů
- aktualizace klimatických scénářů (ČHMÚ)

- aktualizace Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik (koordinace 

ČHMÚ)

- vyhodnocení dosavadních řešení, efektivita financování (projekt TAČR)

 zpracování návrhu struktury strategie

 zpracování analytické části strategie

 zpracování návrhu cílů strategie

• dopracování strategie 

• zpracování návrhu akčního plánu – opatření, úkoly

• SEA a meziresortní připomínkové řízení

• předložení Vládě ČR ke schválení



Aktualizace národní adaptační strategie 
a NAP adaptace

Analytické podklady pro aktualizaci

1) Vyhodnocení plnění Národního akčního 
plánu adaptace na změnu klimatu (2019)

2) Hodnocení zranitelnosti ČR ve vztahu ke 
změně klimatu (2019) 

– vyhodnocení indikátorů zranitelnosti k roku 
2018

3) Aktualizace Komplexní studie dopadů, 
zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících 
se změnou klimatu v ČR (2019)

– zapracování nových predikcí vývoje změny 
klimatu v ČR

– ekonomické dopady ZK pro ČR

– kaskádové a multiplikační efekty ZK



Hodnocení plnění NAP adaptace

 Plnění úkolů



Probíhající aktualizace národní adaptační 
strategie a NAP adaptace

 Tematické pracovní skupiny

• TPS 1 – Dlouhodobé sucho 

• TPS 2 – Povodně a přívalové povodně 

• TPS 3 – Zvyšování teplot 

• TPS 4 – Extrémní meteorologické jevy a přírodní požáry

• TPS 5 – Ekonomické nástroje

• TPS 6 – Monitoring a hodnocení

• Relevantní zástupci rezortů, zájmových sdružení aj.

• Předpoklad pravidelného setkávání a diskuse (ovlivnil COVID)

• Jasné zásady práce TPS

• Předvídatelnost procesu, informovanost, zadání práce



Vize, cíle, opatření, úkoly

 Vize – jak by měla vypadat adaptovaná společnost

 Strategický cíl – čeho chci dosáhnout v konkrétním 
projevu

 Specifický cíl – čeho chci dosáhnout v oblasti dopadu (příp. 
agregace, je-li cíl společný)

 Opatření – tematický celek jednotlivých aktivit (nadčasový)

 Úkol – provedení konkrétního opatření konkrétním 
nositelem (v časovém horizontu nebo průběžný)



Struktura aktualizace strategie

• 1 ÚVOD
– Mezinárodní úroveň, Národní úroveň, Vazba na další strategie

• 2 ANALYTICKÁ ČÁST
– Globální úroveň změny klimatu
– Evropská úroveň změny klimatu
– Změna klimatu v České republice
– Teplota vzduchu, Srážkové úhrny, Charakteristiky výskytu sucha, Vybrané 

klimatologické indexy

– Projevy a dopady změny klimatu v ČR
• Dlouhodobé sucho
• Povodně a přívalové povodně
• Vydatné srážky
• Zvyšování teplot
• Extrémně vysoké teploty
• Extrémní vítr
• Požáry vegetace



Struktura aktualizace strategie

– Průřezové oblasti adaptace na změnu klimatu v ČR
• Ekonomické nástroje adaptace na změnu klimatu
• Finanční náklady související s adaptací na změnu klimatu
• Legislativní zajištění adaptace ČR na změnu klimatu
• Institucionální a personální zajištění adaptace ČR na změnu klimatu
• Výchova, vzdělávání a osvěta pro adaptaci na změnu klimatu (vč. EVVO)
• Věda, výzkum a inovace pro adaptaci na změnu klimatu (VVI)

– Vyhodnocení naplňování NAP adaptace

• 3 NÁVRHOVÁ ČÁST
– Účel a základní principy 
– Vize
– Strategický cíl

– Specifické cíle a indikátory pro jednotlivé projevy



Struktura aktualizace strategie

• 4 IMPLEMENTACE ADAPTAČNÍ STRATEGIE
– Základní principy a předpoklady implementace strategie
– Řízení procesu a organizační struktura realizace strategie
– Nástroje implementace strategie (ekonomické, legislativní, 

institucionární)
– Nastavení implementačního cyklu strategie – realizace, Monitoring, 

Vyhodnocení, Aktualizace
– Komunikační strategie

• 5 PŘÍLOHY
– Rámec opatření pro roky 2021-2025
– Seznam institucí podílejících se na aktualizaci strategie a NAP adaptace, 
– Přehled výchozích dokumentů, použité literatury a informačních zdrojů, 
– Provázanost cílů se sektorovými a dalšími strategiemi, 
– Příklady dobré praxe aj.



Struktura aktualizace akčního plánu

1) Stanovení priorit
• kritéria pro volbu priorit
• krátkodobé priority
• střednědobé priority

2) Opatření 
Opatření budou uvedena pod názvem příslušného specifického cíle dle 
Adaptační strategie, který budou naplňovat.

3) Úkoly
• Popis
• Gestor + spolupráce
• Realizátor 

• Finanční zajištění
• Termín

Charakter (typ) úkolu
 E ekonomický
 L legislativní
 O organizační
 M metodický
 V vědecko-výzkumný

 I informační
 S strategicko-koncepční



Struktura strategie a akčního plánu



Specifický cíl
Relevantní projevy 

změny klimatu

SC1 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování

ekosystémových služeb v zemědělské krajině s důrazem

na omezení degradace i záboru půdy a posílení přirozeného

vodního režimu

 Dlouhodobé sucho;
 Povodně a přívalové povodně;
 Vydatné srážky;
 Zvyšování teplot;
 Extrémně vysoké teploty;
 Extrémní vítr;
 Požáry vegetace

SC2 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování

ekosystémových služeb lesů s důrazem na zabránění

degradace půdy a posílení přirozeného vodního režimu

 Dlouhodobé sucho;
 Povodně a přívalové povodně;
 Vydatné srážky;
 Zvyšování teplot;
 Extrémně vysoké teploty;
 Extrémní vítr;
 Požáry vegetace

SC3 Je zajištěna ekologická stabilita a poskytování

ekosystémových služeb vodních a na vodu vázaných

ekosystémů s důrazem na posílení přirozeného vodního

režimu krajiny a s ohledem na zajištění potřeb lidské

společnosti a udržitelné užívání vody

 Dlouhodobé sucho;
 Povodně a přívalové povodně;
 Zvyšování teplot;
 Extrémně vysoké teploty;

SC4 Je výrazně posílena resilience lidských sídel včetně jejich

veřejné a zelené infrastruktury s důrazem na ochranu

lidského zdraví

 Dlouhodobé sucho;
 Povodně a přívalové povodně;
 Vydatné srážky;
 Zvyšování teplot;
 Extrémně vysoké teploty;
 Extrémní vítr;

SC5 Je dosaženo vysoké efektivnosti systému včasného

varování a odpovědné reakce obyvatel

 Dlouhodobé sucho;
 Povodně a přívalové povodně;
 Vydatné srážky;
 Extrémně vysoké teploty;
 Extrémní vítr;
 Požáry vegetace

Cíle adaptace na změnu klimatu



Cíle adaptace na změnu klimatu



DĚKUJI ZA  POZORNOST

Adaptační web MŽP
http://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu

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

