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NÁVRH NAŘÍZENÍ EP A RADY O OBNOVĚ PŘÍRODY

„Navzdory našemu dlouhodobému úsilí o ochranu přírody a krajiny pokračuje 
ztráta biodiverzity a degradace ekosystémů alarmujícím tempem. To 
poškozuje lidskou společnost, ekonomiku i klima. Zdravé ekosystémy jsou 
zásadní pro dlouhodobé přežití, zdraví, prosperitu a bezpečnost, které jsou 
základem pro odolnost krajiny.“ 

Návrh publikován Evropskou komisí 22. 6. 2022.

Zásadní dopad na CZ PRES – projednávání v rámci WPE Rady

červenec – dvě WPE (7. a 25.)

září – tři WPE (8., 16. a 30.)

říjen – dvě WPE (11. a 27.)

listopad – dvě WPE (10. a 24.)

práce na REV1

zařazení na ENVI Radu v prosinci – Policy debate
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Souhrnný cíl – zavést provádění opatření k obnově přírody (čl. 1)

na 20 % suchozemských a mořských ekosystémů EU (2030) a 
na všech ekosystémech vyžadujících obnovu (2050)

Cíle v oblasti obnovy přírodních stanovišť a biotopů druhů (čl. 4)

Zavedení opatření obnovy dobrého stavu skupin přírodních 
stanovišť nejméně na 30 % území (2030), nejméně 60 % území 
(2040) a nejméně 90 % území (2050) jejich výskytu;

Zavedení opatření obnovy ke znovuvytvoření typů přírodních 
stanovišť na 30 % (2030), 60 % (2040), 100 % (2050) území 
stanoveného příznivého referenčního areálu; 

Zavedení opatření obnovy k obnově biotopů druhů z příloh 
směrnice „o stanovištích“ a volně žijících ptáků ve smyslu 
směrnice „o ptácích“ k dosažení dostatečné kvality a kvantity 
těchto stanovišť

OBSAH NÁVRHU NAŘÍZENÍ
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OBSAH NÁVRHU NAŘÍZENÍ

Významné doprovodné povinnosti čl. 4

povinnost nezhoršovat stav ekosystémů tam, kde bylo 
dosaženo jejich dobrého stavu a tam, kde bylo dosaženo 
dostatečné kvality biotopu druhů. 

zamezení zhoršování stavu přírodních stanovišť z přílohy I

= povinnost ve stanoveném rozsahu aktivně konat (či naopak se aktivit 
zdržet) ve prospěch zlepšení ekologických funkcí „naturových“ přírodních 
stanovišť a biotopů druhů 

= faktické rozšíření podpory a ochrany „naturových“ přírodních stanovišť 
a biotopů druhů mimo soustavu Natura 2000 se stanovenými podmínkami 
možných výjimek
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OBSAH NÁVRHU NAŘÍZENÍ

Další ekosystémy s povinnostmi nad rámec čl. 4

čl. 6 – zejm. navýšení celkového podílu sídelní zeleně

čl. 7 - povinnost inventarizovat říční bariéry a určit ty, které je 
třeba odstranit k přispění k dosažení cíle EU 25 000 km volně 
tekoucích řek v roce 2030

Čl. 8 - povinnost zvrátit do roku 2030 úbytek opylovačů a 
následně dosáhnout rostoucího trendu jejich populací

Čl. 9 - povinnost zlepšení stavu zemědělských ekosystémů 
skrze dosažení rostoucího trendu u stanovených indikátorů, 
dále přijmout opatření k zajištění růstu indikátoru běžných 
druhů polních ptáků; povinnost zavést a provádět opatření k 
obnově odvodněných rašelinišť na zemědělské půdě 

Čl. 10 - povinnost zlepšení stavu lesních ekosystémů skrze 
dosažení rostoucího trendu u stanovených indikátorů

zavedení (popř. adaptace) a pravidelný monitoring indikátorů
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OBSAH NÁVRHU NAŘÍZENÍ

Národní plány na obnovu přírody (NPOP) – čl. 11 a násl.

nástroj k zohlednění specifik, potřeb a jejich priorit v 
jednotlivých členských státech

stanovený obsah (čl. 12) 

předložení NPOP EK do dvou let od účinnosti návrhu (čl. 13), 
posouzení EK, zapracování připomínek (čl. 14), postup 
přezkumu a revize (čl. 15)

relativně detailní požadavky na možnosti přístupu ke 
spravedlnosti ze strany dotčené veřejnosti (čl. 16)

koordinace vypracování NPOP

Požadavky na monitoring a podávání zpráv (čl. 17, 18)
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Pro plánování krajiny je důležitý komplexní a holistický pohled na krajinu jako 
na jeden organismus. Nelze úspěšně plánovat zvlášť krajinu zemědělskou, 
lesní, nebo říční…

PROČ TO NEJDE / JAK BY TO MOHLO JÍT?

PROČ TO NEJDE? PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ

resortismus networking, spolupráce

(koproduktivní, interativní, inkluzivní …)

složitý systém forem pro zjednodušující 

obsahy (důraz na analýzu)

zjednodušený systém forem pro složité 

obsahy (důraz na syntézu)

dobře zdůvodnit, proč to nejde spolupráce, podpora, hledání řešení

pocity, dojmy, mýty

silná prohlášení založená na 

dezinterpretaci

rozhodování založené na datech

vědecká metoda

přiznané pochybnosti

systémy nastavené na údržbu, 

konzervativní, rigidní, rezistentní změnám

(“více téhož”)

dynamické, flexibilní, operativní systémy / 

iterace

projektové řešení

resilientní

(experimentování)

krátkodobé cíle, reaktivní přístup vize, týmovost, leadership

dlouhodobá systémová řešení

příliš abstraktní hrozby a cíle/strategie konkrétní příklady řešení (šachovnice a 

figurky)
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Děkuji za pozornost
Eva Volfová
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