Úřad vlády České republiky
Oddělení pro udržitelný rozvoj

Zápis 12. jednání Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR
Pondělí 19. září 2016 od 12:00 hod v budově Ministerstva životního prostředí,
Vršovická 65, Praha 10, místnost 900.
Přítomní: Alexander Ač, Jiří Bendl, Alena Binhacková, Petr Birklen, Jiří Chocholouš, Tereza
Davidová, Vladimír Dolejský, Linda Franková, Josef Fanta, Jan Gallas, Václav Hlaváček,
Jakub Horecký, Jakub Hruška, Jiří Jungr, Pavel Kindlmann, Jiří Klápště, Věra Kučová,
Martina Pásková, Jan Plesník, Klára Salzmann, Tomáš Sklenář, Jiří Stonawski, Martin
Sycha, Jan Šíma, Pavel Šremer.
Omluveni: Pavel Cudlín, Martina Černá, Jan Dušek, Jan Frouz, Karel Kříž, Miroslav Martiš,
Zdeněk Poštulka, Josef Rydlo, Alena Salašová, Petr Sklenička, Martin Stránský, Bořivoj
Šarapatka, Vladimír Špidla, Karel Vrána, Václav Zámečník.
Průběh jednání:
1)
Projednání Národního akčního plánu přizpůsobení se změně klimatu implementačního dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách
ČR (Adaptační strategie) - Vladimír Dolejský, Linda Franková, Jiří Klápště.
Výbor podrobně projednal a diskutoval veškeré připomínky a vypořádání připomínek členů
Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu k Národnímu akčnímu plánu přizpůsobení se změně
klimatu.
Závěry:
Na základě proběhlé diskuse skupina pro biodiverzitu připraví nový návrh připomínky prof.
Pavla Kindlmanna a kol. k NAP do 26. 9. 2016. Skupina pro precizaci připomínky je otevřená
pro jakékoli zájemce.
Dopracované připomínky rozpošle tajemník členům výboru k hlasování per rollam do 3. 10.
2016 a výsledek hlasování a případné náměty poskytne zpracovatelům NAP.
Text NAP k upřesňování prostřednictvím zpracovatelů z MŽP je otevřen do doby konání
vnitřního připomínkového řízení v rámci MŽP, které se předpokládá během října 2016.

2)

Informace z pracovních skupin

Prof. Jakub Hruška připraví do 14 dnů návrh stanoviska k problematice glyfosátů, který
bude RNDr. Jiřím Bendlem rozposlán k hlasování per rollam do výboru a poté poskytnut pro
jednání RVUR. Podkladové materiály se stanoviskem ke glyfosátu (Roundup) pro jednání
Rady vlády pro udržitelný rozvoj budou poslány členům RVUR již dne 4.10.2016 před
jednáním Rady, která se bude konat dne 18.10.2016.

1

Při plánování pro krajinu se doporučuje využívání vládou schválené „Politiky architektury
a stavební kultury České republiky“ usnesením č. 22 ze dne 14. ledna 2015.
Vzhledem k připravované legislativní novele
problematikou invazních druhů (Jan Plesník).

3)

se

bude

výbor

v listopadu

zabývat

Různé

Jiří Bendl informoval o přijímání pozměňovacího Protokolu, který je výsledkem
dlouhodobého záměru Řídícího výboru pro kulturu, dědictví a krajinu Rady Evropy, otevřít
Evropskou úmluvu o krajině neevropským zemím a poskytnout tak Úmluvu jako globální
smlouvu pro otázky týkající se krajiny. V současném znění je Evropská úmluva o krajině
výhradně evropskou regionální úmluvou, jejímiž smluvními stranami mohou být pouze
evropské státy. Cílem Protokolu je změna Úmluvy tak, aby umožňovala přistoupení
neevropských států jako smluvních stran Úmluvy. Protokol tak formálně obsahuje dvě
změny Úmluvy – změnu názvu Úmluvy a změnu některých jejich článků. V názvu Úmluvy se
vypouští slovo „Evropská“ a nově se přidává odkaz na Radu Evropy, nový název tedy zní
„Úmluva Rady Evropy o krajině“. Samotné otevření neevropským státům v textu smlouvy
je pak realizováno přes změnu článků obsahující výslovnou zmínku o Evropě. Konkrétně se
jedná o články 3, 6, 11 a 14 Úmluvy, kdy je zmínka o evropských státech vždy nahrazena
obecnějším pojmem smluvní strany, případně je pojem „evropská“ nahrazen slovem
„mezinárodní“. Protokol byl otevřen k ratifikaci 1. srpna 2016, vstoupí po podpisu smluvních
stran v platnost 1. srpna 2018.
Příští rozšířené jednání výboru se bude konat 20. září 2016 v rámci Slavnostního setkání
u příležitosti 25 let existence národních parků Podyjí a Šumava na téma: „Naše národní
parky dnes a jak dál“ a to od 14:00 hod v Lichtenštejnském paláci na které jsou všichni
srdečně zváni.
Zápisy z výboru i dalších výborů RVUR s přílohami jsou umístěny na webu Úřadu vlády ČR
ve složce pracovní a poradní orgány vlády / Rada pro udržitelný rozvoj / Výbory RVUR /
Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/vyboryrvur/vybor-pro-krajinu--vodu-a-biodiverzitu--130366/.
Zapsal:
RNDr. Jiří Bendl, CSc.
tajemník Výboru pro Krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR, Úřad vlády
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