USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. září 2021 č. 785

o aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky
a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu
Vláda
I.

schvaluje

1. Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále jen „Strategie“)
- 1. aktualizaci pro období 2021 – 2030, obsaženou v části III/a materiálu čj. 985/21;
2. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (dále jen „Akční plán“) - 1. aktualizaci pro
období 2021 – 2025, obsažený v části III/b materiálu čj. 985/21;
II. ukládá
1. ministru životního prostředí
a) zajistit koordinaci adaptace na změnu klimatu na celostátní úrovni a za tímto účelem
uplatnit požadavek na navýšení personální kapacity podle bodu I/1 tohoto usnesení při
přípravě návrhu státního rozpočtu,
b) do 30. listopadu 2025 předložit vládě návrh 2. aktualizace Akčního plánu, pro období 2026
– 2030,
c) do 30. listopadu 2029 předložit vládě návrh 2. aktualizace Strategie a návrh
3. aktualizace Akčního plánu pro další období,
2. ministru životního prostředí ve spolupráci s ostatními členy vlády

a) zajistit přípravy 2. a 3. aktualizace Akčního plánu a 2. aktualizace Strategie pro další
období,
b) předkládat vládě zprávu o adaptaci České republiky na změnu klimatu v pětiletém intervalu
počínaje březnem 2025,
3. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů, předsedkyni Akademie věd
České republiky a předsedovi Technologické agentury České republiky
a)

v rámci své gesce realizovat úkoly obsažené v Akčním plánu v souladu se Strategií,

b)

spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí při přípravě 2. a 3. aktualizace Akčního
plánu a 2. aktualizace Strategie pro další období, a to zejména poskytnutím součinnosti
a zajištěním potřebných podkladů a ekonomických analýz,

c)

spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí při implementaci Strategie, a to
zejména v následujících oblastech:

ca) definování požadavků na výzkum, monitoring a informační systémy využívající v nejvyšší
možné míře data sledovaná s podporou státního rozpočtu a data programů Evropské
unie,
cb) zajištění sběru a meziresortního sdílení dat potřebných pro sledování dopadů změny
klimatu a pro sledování adaptace na změnu klimatu,
cc) poskytování informační podpory o možnostech využívání finančních mechanizmů
Evropské unie k adaptaci na změnu klimatu,
cd) přípravy a prosazování navržených legislativních změn,
d) zajistit každoročně v letech 2021 až 2030 v rámci sestavování rozpočtů jimi řízených
kapitol finanční prostředky a personální kapacity potřebné ke koordinaci a plnění úkolů
vyplývajících ze Strategie a Akčního plánu a k zajištění odborné podpory adaptace na
změnu klimatu na národní úrovni ve své gesci,
4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra ve spolupráci s ministrem životního prostředí

zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

III. doporučuje
1. hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy
a) spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí při implementaci Strategie, a to zejména
v oblastech koordinace připravovaných adaptačních opatření, zajišťování publicity
a poskytování informací o realizovaných opatřeních přispívajících k adaptaci na změnu
klimatu,
2. hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy a starostům obcí s rozšířenou působností
a) pořizovat studie zranitelnosti, dopadů a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu
a výsledky zohledňovat v regionálních či místních adaptačních strategiích nebo jiných
odpovídajících strategických či rozvojových dokumentech krajů a obcí,
b) zapojit se do Paktu starostů a primátorů.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
předsedkyně Akademie věd ČR,
předseda Technologické agentury ČR
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové obcí s rozšířenou působností

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí
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