STRATEGIE PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ
KLIMATU V PODMÍNKÁCH ČR
Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví
Cílem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (dále jen „strategie“) je
zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní
podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. Strategie byla
schválena usnesením Vlády České republiky č. 861 ze dne 26. října 2015.
Předkladatel strategie navrhuje následující sledování.
 Sledování hydrometeorologických extrémů; (viz http://hydro.chmi.cz )
 Odběry vody, spotřeba vody a ztráty vody ve vodovodní síti; CENIA (viz
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1573)
 Vypouštění odpadních vod – znečištění vypouštěné do povrchových vod a objem a struktura
vypouštěných vod; CENIA (viz http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1577)
 Rozloha lesů certifikovaných dle standardu FSC; ha, FSC ČR
 Druhová a věková skladba lesů; CENIA (viz http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1942)
 Využití území; CENIA (viz http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1598)
Předkladatel koncepce považuje za nezbytné upozornit, že strategie je průřezovým meziresortním
materiálem a že navržené ukazatele podléhají i dalším vlivům, které vyplývají z jiných koncepcí či právní
úpravy. Podrobnější systém sledování bude nastaven v rámci implementačního plánu této strategie Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.
Pokud předkladatel koncepce zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané závažné negativní vlivy na
životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových
vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.
Dotčené správní úřady v rámci své působnosti podle zvláštních právních předpisů sledují vlivy schválené
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět ke změně koncepce, nelze-li
v dohodě se schvalujícím orgánem nepředvídané závažné negativní vlivy odvrátit nebo zmírnit jinak - viz
§ 10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví bude pravidelně vyhodnocován
v rámci zpráv o realizaci opatření směřujících k adaptaci České republiky na změnu klimatu, které budou
předkládány Vládě ČR ve čtyřletém intervalu počínaje dnem 31. března 2019.

