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Odd. politiky a strategií ŽP

• Státní politika ŽP ČR

• Strategie přizpůsobení se 

změnám klimatu (Adaptace)

• Čistá mobilita

• Světelné znečištění

• Smart Cities

• Ekoinovace

• Zprávy o ŽP v ČR

Odd. udržitelného rozvoje

• Rada vlády pro udržitelný rozvoj

• Strategický rámec ČR 2030

• Implementace Agendy 2030 v ČR

Odbor politiky ŽP a UR

• Metodické vedení strategií MŽP

• Koordinace spolupráce na strategiích 

ostatních resortů

• Nadresortní průřezová koordinace UR

• Metodické řízení resortní org. CENIA



Strategický rámec ČR 2030



Strategická práce 2018+

Název Termín

(akt.) Státní politika životního prostředí ČR 12/2020

(akt.) Adaptační strategie + NAP Adaptace 12/2020

(akt.) Státní politika ochrany přírody a krajiny 12/2018

Příprava strategického rámce pro rozvoj oběhové hospodářství v České 

republice - „Cirkulární Česko 2040“

12/2019

(návrh) Implementace strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 2030 9/2018

(návrh) Implementace Agendy 2030 v ČR 5/2018

(návrh) Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 (MMR) 2019

(akt.) Strategie regionálního rozvoje (MMR) 2019

(akt.) NAP Čistá mobilita (MPO) 2019



Strategické 
plánování

Informace

Data

MŽP – odbor politiky 
ŽP a udržitelného 

rozvoje

CENIA - odborná 
informační a datová 

podpora

SPŽP

Adaptace -
zranitelnost

Udržitelný 
rozvoj

DPZ + 
výzkumné 

záměry

Zprávy o 
stavu ŽP



SPŽP ČR

Ochrana a 
udržitelné 

využívání zdrojů

Ochrana přírody 
a krajiny

Ochrana klimatu 
a zlepšení 

kvality ovzduší

Bezpečné 
prostředí

• Rámec 45 indikátorů 

vztažených ke specifickým 

cílům,

• Významná část pokryta 

indikátory Zprávy o ŽP, či 

daty Statistické ročenky ŽP,

• Každoroční doplnění 

datových řad,

• Střednědobé vyhodnocení plnění SPŽP vč. indikátorové sady 

v roce 2015,

• Další vyhodnocení v roce 2019 v rámci aktualizace dokumentu





• NAP Adaptace – 34 

specifických cílů; 160 

prioritních úkolů

• Indikátorový rámec hodnocení 

zranitelnosti ČR ve vztahu ke 

změně klimatu - 98 indikátorů

• V roce 2017 proběhlo ověření 

dostupnosti dat a vytvoření 

baseline k roku 2014 – 83 

vyhodnocených indikátorů.

Adaptace





• Strategický rámec ČR 2030 – 193 indikátorů

• Rámec kvality života v ČR – 140 indikátorů

• Agenda 2030 /SDGs – mez. rámec 244, resp. 232 

indikátorů

• Koordinace sběru - výbor pro indikátory RVUR (ČSÚ)

Udržitelný rozvoj + Agenda 2030



https://issar.cenia.cz

prezentační nástroj pro 
indikátory SPŽP a 

zranitelnosti



https://issar.cenia.cz



Děkuji za pozornost.

anna.paskova@mzp.cz


