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 Příloha k usnesení č. 349 

 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU v 

oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho 

života 

 
KOM(2020) 380 v konečném znění, kód Rady 8219/20 

 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy. 

 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

5. 6. 2020 

 

 Datum projednání ve VEZ: 

10. 6. 2020 (1. kolo) 

 

 Procedura: 

Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který 

nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a 

předložením těmto institucím.  

 

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 3. července 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 17. července 

2020 prostřednictvím systému ISAP. 

 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační 

povahy. 

 

Odůvodnění a předmět: 

Dne 20. května 2020 představila Evropská komise sdělení „Strategie EU v oblasti biologické 

rozmanitosti do roku 2030 - Navrácení přírody do našeho života“ (dále také jen „sdělení“ 

či „nová strategie“), která má za cíl obnovu biologické rozmanitosti v Evropě do roku 2030. 

Zároveň Komise zveřejnila sdělení „Od zemědělce ke spotřebiteli“, obsahující strategii, 

jejímž cílem je učinit potravinový systém spravedlivějším, zdravějším, ekologičtějším a 

v důsledku též udržitelnějším. Vzájemně propojené strategie mají přispět k synergii mezi 

sektorem zemědělství a ochranou biologické rozmanitosti, a to i v kontextu aktuální krize 

(bezpečnost a udržitelnost potravin, odolnost ekosystémů i nutnost investic).  

Nová strategie implementuje  - stejně jako předchozí Strategie pro biologickou rozmanitost 

do roku 2020  z roku 2011 - závazky  obsažené v Úmluvě o biologické rozmanitosti z roku 

19921, k níž Evropská unie přistoupila v roce 1994.   

                                                           
1 Vláda ČR schválila přistoupení k Úmluvě usnesením č. 293/1993, v platnost pro ČR vstoupila v březnu 1994 

(vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 134/1999 Sb.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_cs
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_CS.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_CS.pdf
https://www.cbd.int/convention/text/
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Podle Evropské komise představuje nová strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 

2030 komplexní, systémový, ambiciózní a dlouhodobý plán na ochranu přírody a zvrácení 

degradace ekosystémů. Jedná se o klíčový pilíř Zelené dohody pro Evropu a vůdčího 

postavení EU, pokud jde o mezinárodní opatření v oblasti globálních veřejných statků a cíle 

udržitelného rozvoje. Podle Komise nová strategie potvrzuje odhodlání EU jít při řešení 

celosvětové krize v oblasti biologické rozmanitosti příkladem. Komise se bude snažit 

mobilizovat všechny nástroje vnější činnosti a mezinárodních partnerství, aby na nadcházející 

15. konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v roce 2021 v Kchun-

mingu v Číně napomohla vytvoření ambiciózního nového celosvětového rámce OSN pro 

biologickou rozmanitost (původně se konference měla konat v říjnu 2020, ale kvůli pandemii 

covid-19 byla odložena na 17. – 30. května 2021). 

Zároveň považuje Komise tuto novou strategii, jež byla finalizována a schvalována během 

pandemie covid-19, za ústřední prvek plánu obnovy EU, protože je podle jejího názoru 

zásadní pro prevenci nákaz a budování odolnosti vůči nim v budoucnu a poskytuje okamžité 

obchodní a investiční příležitosti pro oživení hospodářství EU. Cílem nové strategie je rovněž 

začlenit problematiku biologické rozmanitosti do celkové strategie hospodářského růstu 

EU, aby se stala její nedílnou součástí. 

Nová strategie stanovuje jednak nové způsoby, jak účinněji provádět stávající právní předpisy, 

a jednak nové závazky, opatření, cíle a správní mechanismy.  

Součástí sdělení je příloha obsahující seznam klíčových opatření s orientačními daty jejich 

vydání, jejichž přijetí Komisí předjímá nová strategie v letech 2020 – 2024.  

Biodiverzita neboli biologická rozmanitost znamená rozmanitost života na Zemi, včetně 

rostlin, zvířat, hub, mikroorganismů a stanovišť, v nichž žijí, a ekosystémy, které živé druhy 

utvářejí, poskytující lidem potravu, suroviny, léky, rekreaci, zdraví a dobré životní podmínky. 

Zajišťují čistou vodu, opylování rostlin, čištění vzduchu, absorbování velkého množství uhlíku, 

regulaci klimatu, úrodnost půdy, dostatek léků a mnohé z toho, bez čeho se neobejde průmysl. 

 Vyhynutí nebo významná redukce byť i jen jednoho druhu může mít podstatný vliv na jiné 

druhy nebo funkčnost ekosystémových služeb, protože jednotlivé součásti přírody mezi sebou 

interagují a jsou na sobě navzájem závislé. V současné době podle vědců probíhá šesté 

hromadné vymírání druhů (také „vymírání v holocénu“ nebo „vymírání v antropocénu“), které 

je nejspíše způsobeno převážně lidskou činností (zemědělství a lov, ničení habitatů, znečištění, 

globální oteplování atd.) a projevuje se radikálním úbytkem biodiverzity.2 

Přestože vymírání druhů je do jisté míry přirozené, současná míra vymírání druhů je 100x až 

1000x rychlejší, než je obvyklé.3 Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové 

služby v roce 2019 publikoval zprávu o stavu světové populace rostlin a živočichů, podle níž 

během několika desítek let hrozí vyhynutí 1 milionu druhů a celá čtvrtina všech druhů je 

ohrožená.4 Odhady počtu současných druhů na Zemi se přitom pohybují od 10 milionů do 14 

milionů, z nichž asi 1,2 milionu bylo zdokumentováno a přes 86 % dosud nebylo popsáno.5 

Geograficky není biodiverzita rozložena rovnoměrně. Nejvyšší biodiverzita se nachází 

v blízkosti rovníku, a to díky teplu a vysoké primární produktivitě.6 Například tropické deštné 

lesy sice představují pouze 7 % povrchu zemské pevniny, nachází se zde však až polovina všech 

                                                           
2 RIPPLE, WJ a kol. World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice. BioScience. 2017. 
3 CEBALLOS, Gerardo a kol. The misunderstood sixth mass extinction. Science. 2018. 
4 Media Release: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’ 

[online]. The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), 

2019-05-06, dostupné z: https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment 
5 MORA, C. a kol. How many species are there on Earth and in the ocean? 2011. PLOS Biology. 
6 GASTON, Kevin J. Global patterns in biodiversity. 2000. Nature. 405 (6783): 220–227 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://www.cbd.int/doc/press/2020/pr-2020-07-16-sbstta-sbi-en.pdf
https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
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známých druhů.7 

 

Obsah a dopad: 

Předložené sdělení se skládá z pěti částí:  

I. V úvodní části „Biologická rozmanitost – potřeba přijmout naléhavé opatření“ 

Komise vysvětluje důležitost zachování biologické rozmanitosti, jejíž ztráta znamená: 

 klimatický problém – ničení a poškozování ekosystémů a půdy urychluje globální 

oteplování, zatímco obnova přírody změnu klimatu zmírňuje, 

 ekonomický problém – přírodní kapitál zajišťuje zdroje nezbytné pro průmysl a 

zemědělství, 

 problém bezpečnosti a zabezpečení – ztráta přírodních zdrojů může zejména 

v rozvojových zemích vést ke konfliktům a ke zvýšení jejich zranitelnosti vůči 

přírodním katastrofám, 

 problém zabezpečení potravin – rostliny, živočichové včetně opylovačů a půdních 

organismů hrají v potravinovém řetězci klíčovou úlohu, 

 zdravotní problém – zničení přírody zvyšuje riziko nemocí a snižuje odolnost vůči 

nim. Příroda má také pozitivní vliv na duševní zdraví a dobré životní podmínky lidí, 

 problém spravedlnosti – ztráta biologické rozmanitosti škodí nejvíce těm 

nejchudším, čímž se nerovnosti dále prohlubují, 

 mezigenerační problém – budoucím generacím jsou odpírány předpoklady pro plný 

život. 

Komise dále vyjmenovává pět hlavních příčin úbytku biologické rozmanitosti, na jejichž řešení 

se nová strategie v následujících dvou částech zaměřuje:  

 změny ve využívání půdy a moří, 

 nadměrné využívání, 

 změnu klimatu, 

 znečištění, 

 invazivní nepůvodní druhy. 

II. Ve druhé části „Ochrana a obnova přírody v EU“ Komise konstatuje, že dosavadní 

ochrana a obnova přírody je v EU nedostatečná a je nutné ji posílit. Proto je nutné (1.) zlepšit a 

rozšířit sítě chráněných území a (2.) vypracovat plán na obnovu přírody. 

Ad 1.) Soudržná síť chráněných území 

 Komise chce přeměnit nejméně 30 % evropských území a moří v účinně 

spravované chráněné oblasti (tzn. ve srovnání s dneškem o 4 % půdy a o 19 % moří 

více).  

 Vyjít by se mělo ze stávajících oblastí sítě Natura 2000 a doplnit je chráněnými oblastmi 

v rámci členských států. 

 Přísně chránit by se měly oblasti s velmi vysokou biologickou rozmanitostí a 

klimatickou hodnotou, přičemž tato přísná ochrana by měla být poskytnuta alespoň 

                                                           
7 LINDESY, Rebecca. Tropical Deforestation. 2007 [citováno 24-08-2020]. NASA. Dostupné z 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Deforestation 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Deforestation
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jedné třetině chráněných území, což představuje 10 % půdy EU a 10 % mořských 

oblastí EU (dnes je to pouze 3 % půdy a 1 % moře). 

  Přísně chránit by se také měly všechny zbývající primární a původní lesní porosty v 

EU. 

Ad 2.) Plán EU na obnovu přírody: obnova ekosystémů na pevnině i na moři – Komise 

v nové strategii navrhuje dalekosáhlý plán na obnovu přírody EU, který zahrnuje následující 

úkoly:  

a) Na základě posouzení dopadů vypracovat návrh nového právního rámce pro obnovu 

přírody, který bude obsahovat závazné cíle obnovy poškozených ekosystémů, zejména těch 

s největším potenciálem k zachycování a uchovávání uhlíku. Zároveň Komise vyzve 

členské státy, aby zlepšily stav nebo trend z hlediska ochrany nejméně 30 % 

chráněných přírodních stanovišť a druhů v EU, které spadají pod směrnici o ptácích 

nebo směrnici o stanovištích a které nejsou v optimálním stavu. 

b) V souladu s novou společnou zemědělskou politikou  a s cíli obsaženými v souběžné 

strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, tzn. zejména prostřednictvím podpory ekorežimů 

a režimů plateb založených na dosažených výsledcích, navrátit přírodu na zemědělskou 

půdu a zastavit a zvrátit úbytek polního ptactva a hmyzu, zejména opylovačů. Komise 

v této souvislosti stanovuje tyto cíle:   

 Snížit celkové používání a riziko chemických pesticidů a použití 

nejnebezpečnějších z nich o 50 %, 

 Vyčlenit alespoň 25 % zemědělské půdy na ekologické zemědělství a výrazně 

posílit využívání agroekologických postupů,  

 Omezit ztráty živin z hnojiv nejméně o 50 % a omezit používání hnojiv nejméně 

o 20 %. 

c) Řešení nadměrného záboru půdy v EU a obnově půdních ekosystémů se bude 

věnovat  aktualizovaná strategie EU pro ochranu půdy, akční plán nulového znečištění pro 

oblast ovzduší, vody a půdy, který Komise plánuje přijmout v roce 2021, a strategie pro 

udržitelnost zastavěnosti prostředí.  

d) Zvýšením množství, kvality a odolnosti lesů zejména proti požárům, suchu a chorobám 

způsobeným škůdci se bude Komise zabývat následující rok ve zvláštní strategii EU v 

oblasti lesnictví, která bude mj. obsahovat plán zasadit v EU do roku 2030 při plném 

respektování ekologických zásad nejméně 3 miliardy stromů. Součástí strategie 

v oblasti lesnictví bude aktuální posouzení stavu evropských lesů a plán na propojení všech 

webových platforem EU obsahujících údaje o lesích. Paralelně se strategií Komise 

vypracuje pokyny týkající se zalesňování zohledňujícího biologickou rozmanitost a 

lesnické postupy bližší přírodě. 

e) Při dekarbonizaci energetického systému bude EU prosazovat oboustranně výhodná 

řešení pro výrobu energie, tj. např. energii oceánů, a větrnou energii, umožňující obnovu 

rybích populací, nebo zemědělské podniky se solárními panely, které poskytují půdní 

pokryv, a udržitelnou bioenergii. Do konce roku 2020 Komise zveřejní výsledky své práce 

v oblasti využívání lesní biomasy pro výrobu energie a v roce 2021 vypracuje provozní 

pokyny týkající se nových kritérií udržitelnosti pro lesní biomasu pro energetické účely. 

V následujícím roce Komise také přezkoumá údaje o biopalivech s vysokým nepřímým 

rizikem změny ve využívání půdy a vytvoří trajektorie pro jejich postupné ukončování do 

roku 2030. 
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f) Obnovení dobrého stavu prostředí mořských ekosystémů, kde k úbytku biologické 

rozmanitosti přispívá kromě lidské činnosti (zejm. rybolov a těžba) i globální oteplování, 

lze podle Komise dosáhnout: 

 Rybolovem udržitelným způsobem – zásadní je plné provádění společné 

rybářské politiky EU a nulová tolerance nezákonných praktik. Komise navrhne nový 

akční plán za účelem zachování rybolovných zdrojů a ochrany mořských ekosystémů, 

kde mj. zváží omezení či zákaz požívání pro biologickou rozmanitost nejškodlivějších 

lovných zařízení – zejména pokud jde o zařízení používaná pro kontaktní lov na 

mořském dně.  

 Eliminací vedlejších úlovků chráněných druhů nebo jejich snížením na úroveň, 

která umožňuje plnou obnovu druhů a neohrožuje jejich stav z hlediska ochrany. 

g) Při obnově sladkovodních systémů vytyčila Komise cíl obnovit do roku 2030 nejméně 

25 000 km řek na řeky volně tekoucí, kde jsou odstraněny nebo přizpůsobeny překážky 

bránící migraci ryb a je zlepšen průtok vody a usazenin. Současný právní rámec EU 

chránící vody je podle Komise dostatečně ambiciózní, selhává však jeho provádění. V roce 

2021 proto Komise poskytne po konzultaci se všemi příslušnými orgány členským státům 

technické poradenství a podporu při určování lokalit pro obnovu řek a záplavových území 

a pomoc při mobilizaci finančních prostředků. 

h) Městská zeleň má pro obyvatele měst zásadní význam, proto je nutné pokračovat 

v ekologizaci městských a příměstských oblastí. Podpora zdravých ekosystémů, zelené 

infrastruktury a řešení založených na přírodních procesech by měla být systematicky 

začleňována do územního plánování, mimo jiné do projektování budov, veřejných prostor 

a infrastruktury. Komise vyzývá evropská města o počtu nejméně 20 000 obyvatel, aby 

do konce roku 2021 vypracovala ambiciózní plány pro městskou zeleň. Komise v roce 

2021 zřídí v rámci nové „Dohody pro zelená města“ s městy a starosty platformu EU pro 

městskou zeleň, což bude provedeno v úzké spolupráci s Evropským paktem starostů a 

primátorů. 

ch) Hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti je znečištění. Komise vyzývá k 

eliminaci znečištění z toků dusíkem a fosforem pocházejícím z hnojiv do roku 2030. 

Používání hnojiv by mělo být do roku 2030 sníženo o nejméně 20 %. Za tímto účelem 

Komise v roce 2021 předloží akční plán nulového znečištění pro oblast ovzduší, vody a 

půdy a v roce 2022 integrovaný plán hospodaření s živinami a strategii EU pro udržitelnost 

chemických látek. 

i) Je nutné řešit vzrůstající průnik invazivních nepůvodních druhů do životního prostředí 

EU. Cílem má být podle Komise snížení počtu druhů z červeného seznamu ohrožených 

invazivními nepůvodními druhy o 50 %. Plánuje proto novou iniciativu za účelem 

provedení nařízení o invazivních nepůvodních druzích, která se zaměří na prevenci nových 

případů zavlékání a řízení usazených invazivních nepůvodních druhů. 

 

Z uvedeného Plánu EU na obnovu přírody tedy vyplývá 14 klíčových závazků do roku 

2030: 

1. Na základě posouzení dopadů vypracovat návrh nového právního rámce pro obnovu 

přírody, který bude obsahovat závazné cíle obnovy poškozených ekosystémů, včetně těch 

nejvíce bohatých na uhlík, a zlepšit stav nebo trend z hlediska ochrany nejméně 30 % 

chráněných přírodních stanovišť a druhů v EU, které nejsou v optimálním stavu.  
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2. Zvrátit úbytek opylovačů. 

3. Snížit riziko a používání chemických pesticidů o 50 % a používání rizikovějších pesticidů 

snížit o 50 %. 

4. Zajistit, že nejméně 10 % zemědělské plochy má velmi rozmanité krajinné prvky. 

5. Využívat nejméně 25 % zemědělské půdy nástroji ekologického zemědělství a výrazně 

zvyšovat využívání agroekologických postupů. 

6. Vysadit v EU tři miliardy nových stromů při plném respektování ekologických zásad. 

7. Dosáhnout výrazného pokroku při sanaci kontaminovaných půdních stanovišť. 

8. Obnovit nejméně 25 000 km volně tekoucích řek. 

9. Snížit o 50 % počet druhů na červeném seznamu ohrožených invazivními nepůvodními 

druhy. 

10. Snížit ztráty živin z hnojiv o 50 %, což povede ke snížení používání hnojiv o nejméně 

20 %. 

11. Vypracovat ambiciózní plány pro městskou zeleň ve městech s alespoň 20 000 

obyvateli. 

12. Nepoužívat v citlivých oblastech, jako je městská zeleň, v rámci EU žádné chemické 

pesticidy. 

13. Podstatně snížit negativní dopady na citlivé druhy a přírodní stanoviště, včetně 

mořského dna, způsobené rybolovem a těžbou, aby bylo dosaženo dobrého stavu prostředí. 

14. Vyloučit nebo snížit vedlejší úlovky druhů na úroveň, která umožňuje obnovu a 

zachování druhů. 

 

III. Třetí část sdělení „Umožnění transformační změny“ zavádí nový proces, jehož cílem 

je zlepšit řízení biologické rozmanitosti a zajistit, že členské státy závazky ze strategie začlení 

do svých vnitrostátních politik, a jenž zahrnuje:  

 Nový rámec pro správu a řízení - Komise zavede nový evropský správní rámec v 

oblasti biologické rozmanitosti, protože dosud žádný ucelený správní rámec, který by 

řídil provádění závazků v oblasti biodiverzity, neexistuje. Jeho součástí bude jasný 

soubor dohodnutých ukazatelů, a umožní tak pravidelné hodnocení pokroku a v případě 

potřeby stanoví nápravná opatření. 

 Zintenzívnění provádění a vymáhání právních předpisů EU v oblasti životního prostředí 

- Komise bude usilovat o zlepšení souladu životního prostředí s právními předpisy 

EU na jeho ochranu; za tímto účelem bude úzce spolupracovat s členskými státy a 

evropskými sítěmi agentur pro ochranu životního prostředí, inspektory, policií, státními 

zástupci a soudci.  

      Komise bude podporovat úlohu občanské společnosti a spolupracovat s členskými 

státy na zlepšení přístupu ke spravedlnosti před vnitrostátními soudy v záležitostech 

životního prostředí pro jednotlivce i nevládní organizace, rozšíří aktivní legitimaci 

nevládních organizací a navrhne revizi Aarhuského nařízení. 

 Rozvoj integrovaného přístupu zahrnujícího celou společnost – z nové strategie 

vyplývají úkoly pro všechny části hospodářství a společnosti: 

 Podnikání pro biologickou rozmanitost – Komise bude usilovat o to, aby 
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environmentální a sociální zájmy byly plně začleněny do obchodních strategií, a za 

tímto účelem předloží v roce 2021 novou legislativní iniciativu týkající se 

udržitelné správy a řízení společností. Tato iniciativa se „bude zabývat lidskými 

právy a povinností řádné péče v oblasti ochrany životního prostředí a povinností 

náležité péče v rámci hospodářských hodnotových řetězců, a to přiměřeným 

způsobem v závislosti na různé velikosti podniků. To pomůže zajistit, aby zájmy 

akcionářů a zúčastněných stran byly plně v souladu s cíli stanovenými v této 

strategii.“  

Na bázi stávajících platforem  pomůže Komise vybudovat „evropské hnutí na 

podporu podnikání pro biologickou rozmanitost“ a „učiní toto hnutí nedílnou 

součástí evropského klimatického paktu“. 

 Investice, stanovování cen a danění – Komise si je vědoma, že řešení ztráty 

biologické rozmanitosti a obnova ekosystémů bude vyžadovat značné veřejné a 

soukromé investice na vnitrostátní a evropské úrovni. Z unijních a vnitrostátních 

zdrojů by se na výdaje v zájmu přírody mělo uvolnit nejméně 20 miliard eur ročně, 

zejména s cílem obnovit ekosystémy a investovat do sítě Natura 2000 a do zelené a 

modré infrastruktury ve všech členských státech EU. To bude vyžadovat mobilizaci 

soukromých a veřejných finančních prostředků na vnitrostátní i na unijní úrovni, 

mimo jiné prostřednictvím řady různých programů v příštím dlouhodobém rozpočtu 

EU. Jelikož obnova přírody může významně přispět k plnění cílů v oblasti klimatu, 

půjde významná část z 25 % rozpočtu EU vyčleněného na opatření v oblasti klimatu 

na investice do biologické rozmanitosti a řešení blízkých přírodě. 

V rámci programu InvestEU bude na základě veřejného a soukromého 

kombinovaného financování zřízen specializovaný nástroj pro investice do 

přírodního kapitálu a oběhového hospodářství, který v příštích deseti letech 

mobilizuje přinejmenším 10 miliard eur. Příroda a biologická rozmanitost jsou 

rovněž prioritou investičního plánu Zelené dohody pro Evropu.  

V roce 2021 Komise přijme akt v přenesené pravomoci podle nařízení o taxonomii 

za účelem stanovení společné klasifikace ekonomických činností, které 

významně přispívají k ochraně a obnově biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

To bude dále v druhé polovině roku podpořeno obnovenou strategií pro udržitelné 

finance. 

 Měření a začlenění hodnoty přírody – znamená měření ekologické stopy výrobků a 

organizací. Toto měření by mělo být součástí Komisí připravovaných metod, 

kritérií a norem pro popis základních prvků biologické rozmanitosti, jejích 

služeb, hodnot a udržitelného využívání. 

 Zlepšování znalostí, vzdělávání a dovedností – Komise plánuje ještě letos 

vytvořit nové znalostní centrum pro biologickou rozmanitost a partnerství 

pro biologickou rozmanitost, které mj. bude podporovat lepší provádění 

výzkumu a inovací v oblasti biologické rozmanitosti v Evropě. Budoucí program 

Horizont Evropa bude zahrnovat dlouhodobý strategický plán výzkumu pro 

biologickou rozmanitost. Komise také v úzké spolupráci s Evropskou agenturou 

pro životní prostředí vytvoří v roce 2020 nové znalostní centrum pro biologickou 

rozmanitost. 

S cílem přispět k začlenění biologické rozmanitosti a ekosystémů do škol, 

vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy dále navrhne Komise v roce 

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
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2021 doporučení Rady týkající se podpory spolupráce v oblasti vzdělávání pro 

udržitelnost životního prostředí. 

IV. Ve čtvrté části sdělení „EU se zasazuje za ambiciózní celosvětovou agendu v oblasti 

biologické rozmanitosti“ popisuje Evropská komise činnost EU na mezinárodní scéně, která 

vychází ze základní premisy, že biologická rozmanitost je hlavní prioritou vnější činnosti 

EU.  

EU by se měla postavit do čela koalice pro biologickou rozmanitost s cílem dohodnout se na 

ambiciózním novém globálním rámci pro období po roce 2020, který bude přijat na 

nadcházející 15. konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v roce 2021. 

Komise v nové strategii nastiňuje závazky, které by EU na této konferenci mohla přijmout, a 

navrhla Radě, aby celosvětový rámec pro období po roce 2020 zahrnoval přinejmenším tyto 

prvky: 

 Zastřešující globální cíle v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 2050, v souladu 

s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a vizí „života v souladu s přírodou“. Ambicí 

by mělo být, že do roku 2050 budou všechny světové ekosystémy obnoveny, budou 

odolné a přiměřeně chráněné. Svět by se měl zavázat k zásadě čistého zisku, aby přírodě 

vracel více, než z ní čerpá. Svět by se měl zavázat, že zajistí, aby tam, kde je tomu 

možné předejít, bylo vyhynutí způsobené lidskou činností minimální. 

 Ambiciózní celosvětové cíle pro rok 2030 v souladu se závazky EU v této nové strategii. 

Měly by se jasně zabývat hlavními příčinami úbytku biologické rozmanitosti a měly by 

být konkrétní, měřitelné, proveditelné, relevantní a časově vázané. 

 Mnohem rozhodnější proces provádění, monitorování a přezkumu. Strany by do konce 

roku 2021 měly přezkoumat své vnitrostátní strategie a akční plány v oblasti biologické 

rozmanitosti nebo alespoň předložit vnitrostátní závazky týkající se nejdůležitějších 

cílů. Měl by existovat pravidelný cyklus přezkumu, který by se zaměřil na pokrok při 

plnění cílů, a v případě potřeby by mělo být možné opatření urychlit. Tyto přezkumy by 

měly vycházet z nezávislé analýzy nedostatků založené na vědeckých poznatcích a z 

postupů prognózování se společnými hlavními ukazateli pro všechny strany. 

 Podpůrný rámec pro realizaci této ambice ve všech oblastech, jako je např. financování, 

kapacita, výzkum, inovace a technologie. 

 Spravedlivé a rovnocenné sdílení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů 

spojených s biologickou rozmanitostí. 

 Zásadu rovnosti zahrnující dodržování práv a plné a účinné zapojení původního 

obyvatelstva a místních komunit. Měl by existovat inkluzivní přístup za účasti všech 

zúčastněných stran, včetně žen, mládeže, občanské společnosti, místních orgánů, 

soukromého sektoru, akademické obce a vědeckých institucí.  

Ve své vnější činnosti dále EU podpoří uzavření ambiciózní právně závazné dohody o 

biologické rozmanitosti moří v oblastech nacházejících se mimo jurisdikci jednotlivých 

států do konce roku 2020 a bude se snažit zprostředkovat dohodu o stanovení tří rozsáhlých 

chráněných mořských oblastí v Jižním oceánu. 

EU bude také podle Komise uplatňovat nulovou toleranci vůči nezákonnému, nehlášenému 

a neregulovanému rybolovu, bude bojovat proti nadměrnému rybolovu a bude prosazovat, 

že nerostné suroviny nacházející se na mořském dně nesmí být využívány, dokud nebudou 

dostatečně vědecky prozkoumány účinky hlubinné těžby v moři. 

V oblasti obchodní politiky zajistí Komise plné provádění a prosazování ustanovení o 

biologické rozmanitosti ve všech obchodních dohodách, mimo jiné prostřednictvím vrchního 
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úředníka EU pro dodržování obchodních dohod. Komise bude lépe posuzovat dopad 

obchodních dohod na biologickou rozmanitost a následně budou případně přijímána 

opatření posilující ustanovení o biologické rozmanitosti ve stávajících nebo nových 

obchodních dohodách. Komise rovněž v roce 2021 předloží legislativní návrh a další opatření 

s cílem předcházet nebo minimalizovat uvádění produktů spojených s odlesňováním nebo 

znehodnocováním lesů na trh EU a podporovat dovozy a hodnotové řetězce příznivé k lesům. 

Komise reviduje v roce 2021 Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně 

žijícími a planě rostoucími druhy a v druhé polovině roku navrhne další zpřísnění pravidel pro 

obchodování se slonovinou v EU. 

Pokud jde o rozvojovou spolupráci, podařilo se v posledním desetiletí EU a jejím členským 

státům dodržet svůj závazek zdvojnásobit finanční toky do rozvojových zemí v oblasti 

biologické rozmanitosti. Komise konstatuje, že EU je připravena dále spolupracovat se svými 

partnery a zvýšit svoji podporu po roce 2020. 

EU zvýší svoji podporu celosvětovému úsilí o uplatnění přístupu „jedno zdraví“, který 

uznává úzkou vazbu mezi lidským zdravím, zdravím zvířat a zdravou odolnou přírodou. EU 

dále zahájí v Africe iniciativu „NaturAfrica“ na ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů 

a klíčových ekosystémů a zároveň nabídne místnímu obyvatelstvu příležitosti v ekologických 

odvětvích. Podobné projekty budou vyvinuty i v jiných regionech 

V. V závěru sdělení Komise obecně konstatuje, že ochrana a obnova biologické 

rozmanitosti je jediným způsobem, jak zachovat kvalitu a kontinuitu lidského života na 

Zemi. Provádění ve strategii navržených závazků by podle Komise mělo zajistit budoucím 

generacím zdravé životní prostředí. Komise vyzvala Evropský parlament a Radu, aby tuto 

novou strategii potvrdily před 15. konferencí smluvních stran Úmluvy o biologické 

rozmanitosti, která bude konána v Kchun-ming v Číně v termínu 17. - 30. 5. 2021, a zavázala 

se, že do roku 2024 strategii přezkoumá, aby zhodnotila dosažený pokrok a zda je k dosažení 

jejích cílů zapotřebí dalších opatření. 

Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR obecně vítá předloženou strategii, bude však nutné podrobit navrhované cíle a 

opatření široké mezirezortní a veřejné diskusi. Cíle stanovené strategií jsou z pohledu ČR velmi 

ambiciózní a jejich plnění bude mít nepochybně značné dopady do mnoha sektorů. ČR bude 

požadovat po Evropské komisi předložení dopadové studie na celou EU i na jednotlivé členské 

státy. ČR rovněž považuje za nezbytné provést vlastní vyhodnocení splnitelnosti jednotlivých 

cílů. ČR zdůrazňuje, že na základě zásady subsidiarity a sdílené pravomoci v této oblasti by 

členské státy měly mít v konečném důsledku rozhodující úlohu při stanovování výše uvedených 

postupů.  

ČR upozorňuje, že při provádění strategie na úrovni členských států bude třeba zohlednit jejich 

specifika, tj. místní podmínky, aktuální stav a již dosažený pokrok. Provádění strategie musí 

být mezi jednotlivé ČS rozděleno konsensuálně a spravedlivě. Kdyby byl např. cíl 25 % 

zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství stanoven plošně pro všechny členské 

státy EU, bylo by jeho plnění velmi těžko dosažitelné. 

 

Projednávání ve výboru pro životní prostředí PS PČR: 

Výbor pro životní prostředí PS PČR projednal dokument dne 9. září 2020 a usnesením č.  141 

přijal tyto závěry: 

 

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
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1. vítá  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti 

do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života – COM(2020) 380 final; 

 

2. pověřuje  předsedkyni výboru, aby o tomto usnesení informovala předsedu výboru pro 

evropské záležitosti. 

 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1. b e r e  n a  v ě d o m í  sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti biologické 

rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života /kód Rady 8219/20, 

KOM(2020) 380 v konečném znění/; 

 

2. b e r e  n a  v ě d o m í  stanovisko výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní 

prostředí Senátu a výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny;  

 

3. p o d p o r u j e  rámcovou pozici vlády ČR k tomuto Sdělení; 

 

4. z a s t á v á  n á z o r ,  že cíle, stanovené Strategií, jsou velmi ambiciózní a jejich 

naplňování může mít velké dopady do oblasti životního prostředí, do oblasti sociální i 

ekonomické; 
 

5. p o v ě ř u j e  předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu 

postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise; 
 

6. p o v ě ř u j e  předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby o tomto usnesení informoval 

výbor pro životní prostředí. 

 

 

 

 Jiří Kobza v. r.  Jan Zahradník v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  František Kopřiva v. r. 

  místopředseda 


