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PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

 

Tento materiál je předkládán k projednání vládě ČR na základě jejího usnesení č. 

193/2016, které ukládá ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem 

zemědělství aktualizovat do 31. prosince 2017 Státní program ochrany přírody a 

krajiny, který bude akčním plánem Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR pro 

období 2016 - 2025. Vzhledem k absenci podkladové analýzy a vyhodnocení plnění 

předchozí verze Programu z roku 2009 byl proces přípravy jeho aktualizace 

pozdržen o přibližně rok. Samotný proces přípravy a projednání následně nabral 

další zpoždění oproti původnímu harmonogramu díky složitějšímu projednání 

formulace cílů a opatření v rámci meziresortní pracovní skupiny.  

 

Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020–2025 

(dále jen „Program“) představuje dílčí koncepční dokument, který navazuje na 

Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016–2025 

(dále jen „SOBR“) a na předchozí aktualizaci Programu z roku 2009 a zároveň 

reaguje na aktuální stav přírody a krajiny a potřeby jejich ochrany. Program 

stanovuje dílčí cíle a opatření v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity 

na území ČR. Navazuje na vyhodnocení plnění předcházejícího dokumentu z roku 

2009 a na vybraná opatření SOBR, která identifikovala meziresortní pracovní 

skupina k tomu ustavená. Program rovněž zohledňuje současné mezinárodní 

závazky, zejména Strategii EU pro oblast biodiverzity do roku 2020 a Strategický 

plán Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) do roku 2020.  

Hlavní úlohou aktualizovaného Programu je posílit ochranu přírody a krajiny s cílem 

zefektivnit využívání stávajících nástrojů a přispět ke zlepšení celkového stavu a k 

udržitelnému využívání biodiverzity na území České republiky. Příznivý stav 

biologické rozmanitosti je základním předpokladem pro to, aby ekosystémy 

poskytovaly základní statky a služby lidské společnosti. Proto je nutné chápat 

ochranu a udržitelné využívání biodiverzity jako jeden z klíčových pilířů udržitelného 

rozvoje České republiky. Program v tomto ohledu představuje dokument nezbytný 

jak pro dosažení cílů definovaných v oblasti ochrany přírody a přírodních zdrojů 

v SOBR, ale také v Rámci udržitelného rozvoje České republiky do roku 2030.  

Hlavním cílem Programu je zabránit pokračujícímu celkovému úbytku biologické 

rozmanitosti na území České republiky a zároveň implementovat opatření a činnosti, 

které povedou ke zlepšení stavu biodiverzity a jejímu dlouhodobě udržitelnému 

využívání při maximální snaze o efektivní využití stávajících nástrojů ochrany přírody 

a krajiny. 

Program je rozdělen do dvou hlavních částí, kdy ta úvodní – analytická, v první 

kapitole shrnuje hlavní současné hrozby a tlaky na přírodu a krajinu, tak druhá 

kapitola popisuje stávající legislativní nástroje ochrany přírody a krajiny, míru jejich 

využití včetně identifikace aplikačních nedostatků, a rovněž stávající ekonomické 

nástroje pro zajištění financování ochrany přírody a krajiny. Druhá – návrhová část 

Programu definuje konkrétní cíle a opatření jak ve vztahu k ochraně přírodně 
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cenných území a druhů, tak ve vztahu k udržitelnému využívání jednotlivých typů 

ekosystémů.  

Úvodní analytická část představuje shrnutí komplexních podkladů, které byly 

vypracovány ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR. Jedná se objektivní popis stávajícího stavu přírody a krajiny a 

nejvýznamnějších tlaků a hrozeb ve smyslu negativních dopadů jak na biologickou 

rozmanitost, tak na funkční krajinu. Následný detailní přehled existujících nástrojů 

ochrany přírody a krajiny a jejich využívání poskytuje nezbytný podklad pro formulaci 

cílů a opatření v navazující části. 

Cíle a opatření v návrhové části byla formulována v rámci resortních expertních 

skupin a následně projednána meziresortní pracovní skupinou ustavenou pro 

aktualizaci Programu. Každý cíl obsahuje v rámci úvodního popisu i zdůvodnění své 

potřebnosti, kdy je odkazováno buď na informace uvedené v úvodní analytické části, 

nebo je uvedena vazba na dílčí cíle SOBR a na stále relevantní cíle předchozí verze 

Programu z roku 2009. Ke každému cíli jsou naformulována opatření, která je nutné 

realizovat k jeho dosažení. Každé opatření je navrženo s ohledem na gesci, termín a 

indikátor jeho plnění. Pro přehlednost je celá návrhová část uspořádána formou 

tabulky.  

Program je definován na období pěti let, tj. do roku 2025, kdy by mělo dojít k revizi 

SOBR a rovněž Programu s cílem sjednotit budoucí koncepční dokument pro období 

do roku 2030. 

Součástí předkládaného materiálu je Analýza přístupu k handicapovaným 

živočichům a činnosti záchranných stanic, která byla připravována v odborné 

pracovní skupině během posledních dvou let a která definuje priority pro řešení této 

problematiky. Na analýzu je odkazováno v několika dílčích cílech Programu, proto je 

předkládána k projednání vládě souběžně.  

 

Program byl projednán v rámci meziresortního připomínkového řízení:  

 

Materiál je předkládán bez rozporu.  

 


