USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. října 2015 č. 861
o Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky
Vláda
I.

schvaluje Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky,
uvedenou v části III materiálu čj. 1204/15 (dále jen „Strategie“);

II. ukládá
1. ministru životního prostředí
a) zajistit koordinaci adaptace na změnu klimatu na celostátní úrovni s využitím Meziresortní
pracovní skupiny zaměřené na problematiku ochrany klimatu,
b) předložit vládě do 31. prosince 2016 návrh Národního akčního plánu adaptace na změnu
klimatu,
2.

ministru životního prostředí ve spolupráci s ostatními členy vlády

a)

zajistit přípravu návrhu Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu,

b) předkládat vládě zprávy o realizaci opatření směřujících k adaptaci České republiky na
změnu klimatu, a to ve čtyřletém intervalu, počínaje dnem 31. března 2019,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů
a) spolupracovat s ministrem životního prostředí při přípravě návrhu Národního akčního
plánu adaptace na změnu klimatu, a to zejména zajištěním potřebných podkladů a
ekonomických analýz,
b) spolupracovat s ministrem životního prostředí při naplňování Strategie, a to zejména
v oblastech
ba) definování požadavků na výzkum, monitoring a informační systémy využívající v nejvyšší
možné míře již sledovaná data (například data sledovaná s podporou státního rozpočtu
České republiky a data programů Evropské unie),
bb) zajištění sběru a meziresortního sdílení dat potřebných pro sledování dopadů změny
klimatu a pro sledování adaptace na změnu klimatu,
bc) poskytování informační podpory o možnostech využívání finančních mechanismů
Evropské unie k adaptaci na změnu klimatu,
bd) přípravy a prosazování navržených legislativních změn,

c) realizovat opatření v souladu se Strategií zohledňující požadavky a podmínky vyplývající
ze stanoviska SEA,
4. ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, vnitra, zdravotnictví,
dopravy a ministryním pro místní rozvoj a školství, mládeže a tělovýchovy zajistit
každoročně v letech 2016 až 2020 v rámci rozpočtů jimi řízených kapitol finanční
prostředky potřebné k zajištění odborné podpory adaptace na změnu klimatu na národní
úrovni;
III. doporučuje hejtmanům a primátorce hlavního města Prahy 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.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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