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Data a informace pro strategie





Strategická mapa MŽP
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)

Implementační plán ČR 2030 (2018)

Státní politika životního prostředí 2020 (2012)

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách 
ČR (2015) + Národní akční plán Adaptace (2017)

Politika ochrany klimatu (2017)

Národní program 
snižování emisí (2015)

Strategie ochrany 
biologické 

rozmanitosti (2016)

Národní plány 
povodí (2015)

Koncepce envi. 
bezpečnosti (2015)Státní program 

ochrany přírody 
a krajiny (2009) NIP Stockholmské 

úmluvy (2017)

Nár. klimaticko-energetický plán

Státní program 
EVVO (2016)

Plány pro zvládání 
povodňových rizik (2015)

Plán odpadového 
hospodářství (2015)

Program předcházení 
vzniku odpadů (2014)

Cirkulární Česko 2040





Datová a informační podpora = CENIA

www.issar.cenia.cz

Statistická 
ročenka

http://www.issar.cenia.cz/


Vybrané strategie



Udržitelný rozvoj a Agenda 2030
• Strategický rámec ČR 2030 – 192 indikátorů
• Rámec kvality života – 140 indikátorů
• Agenda 2030, SDGs – 244 indikátorů

Projekt PUDR (OPZ) 2023 – Systém dlouhodobých priorit 
udržitelného rozvoje ve státní správě
• Zpráva o kvalitě života a udržitelného rozvoji v ČR (2020)
• Vizualizace indikátorů v rámci ISSaR, resp. STAR (ČSÚ a CENIA)



Státní politika životního prostředí 2030



2012

2019

2020 2030

2050

Státní politika životního prostředí 2030

Vyhodnocení stavu ŽP
• Zpráva o ŽP
• Vyhodnocení indikátorů

Evaluace SPŽP 
• Vyhodnocení plnění současné SPŽP
• Efektivita vynaložených prostředků

Bílá místa SPŽP
• Identifikace chybějících témat
• Predikce budoucích tlaků a vývoje ŽP

Mezinárodní závazky ČR
• Závazků ČR ze současné i budoucí 

(připravované) legislativy, dohod, smluv atd.



Míra naplňování SPŽP 2020

• Celkem 30 specifických cílů
• Nesplněn cíl 1.3.2 Snižování 

ohrožení zemědělské a lesní půdy 
erozí, naopak dařilo se plnit skoro 
všechny specifické cíle oblasti 2: 
Ochrana klimatu a zlepšení kvality 
ovzduší

1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
2.1.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4



Dlouhodobé sucho Povodně a 
přívalové povodně Zvyšování teplot Extrémní teploty

Extrémní vítr Extrémní srážky Požáry vegetace

Adaptační strategie a akční plán adaptace 2030



1) Vyhodnocení Národního akčního 
plánu adaptace na změnu klimatu

2) Hodnocení zranitelnosti ČR ve vztahu 
ke změně klimatu – vyhodnocení 
indikátorů zranitelnosti k roku 2018

3) Aktualizace Komplexní studie 
dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik 
souvisejících se změnou klimatu v ČR 
(2015):
 zapracování nových predikcí vývoje 

změny klimatu v ČR
 ekonomické dopady ZK pro ČR
 kaskádové a multiplikační efekty ZK

Zdroj: CENIA

Zdroj: MŽP

Adaptační strategie a akční plán adaptace 2030
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Zdroj: CENIA



Reflexe

1



1
6

• Je potřeba důsledná 
integrace politiky ŽP do 
dalších sektorů

• Agenda 2030 jako klíčový 
nástroj pro zajištění 
koherence politik

• Implementované politiky a 
iniciativy často postrádají 
základní prvky dobrého 
designu (např. evaluace, teorii 
změny etc.)

Reflexe - GEO 6

Investovat do tvorby a analýzy informací, 
včetně inovativních metod (geo-data, 

dálkové pozorování, participativní věda)



1
7

• Lepší integrace politiky ŽP 
do dalších sektorů -
koherence

• Konkretizovat, kvantifikovat, 
uvést vhodné měření 
(vynaložené náklady na 
sanace)

• Přesná pojmenování –
definice (díl půdního bloku -› 
souvislá plocha téže plodiny)

Reflexe – evaluace SPŽP

Lepší mezirezortní koordinace

Monitoring – časové a 
lokální porovnání na 

základě prostorových dat

Zajistit odpovídající personální, 
legislativní, institucionální, a 

hlavně finanční zajištění. 
Zlepšit mezirezortní koordinaci



Projekt PUDR – indikátorové sady udržitelného rozvoje a 
kvality života – zpřístupnění, národní reportovací platforma?, 
propagace

Implementace StaR (ISSaR) – Platforma pro statistiku, 
reporting a analýzy
Geoportál 2.0

Využití DPZ v resortu ŽP – postupné využívání v rámci 
indikátorových sad
Časové a lokální porovnání prostorových dat

Nová data a nové způsoby jejich sběru – výzkumný program 
Prostředí pro život – (PP3) Dlouhodobé environmentální a 
klimatické perspektivy

Realizované a dále plánované



Děkuji za pozornost.
Prostor pro vaše dotazy…

anna.paskova@mzp.cz

mailto:anna.paskova@mzp.cz
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