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Struktura prezentace 

1) IUCN 

2) Mezinárodní nevládní organizace 

3) Mezivládní organizace 

4) Úmluvy, ratifikované ČR 

5) Evropská unie (EU) 

6) Rozvojová pomoc (spolupráce) 

7) Shrnutí stavu 

 

• důraz bude kladen na přínos (pro) ČR 

 



Je pro nás mezinárodní rozměr 

důležitý??? 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

• Mezinárodní unie pro ochranu přírody 

• největší a nejvýznamnější mezinárodní 

ochranářská organizace 

• sdružuje nezávislé státy, mezinárodní i 

národní nevládní organizace, státní 

instituce – ne privátní subjekty (!) 

• byla založena v roce 1948 

• V současné době má více než 1200 členů 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

• 89 států                            7%  (ČR) 

• 124 státních institucí  11% (AOPK ČR) 

• 875 národních NGO   72% (ČSOP) 

• 101 mezinárodních NGO  7%  (Unie českých 
a slovenských zoologických zahrad) 

• 42 přidružených členů  3%  (KRNAP) 

 

• nejvíce členů (28%) je v Evropě… 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

Poslání: 

 

ovlivňovat, posilovat a pomáhat 

společnostem na celém světě chránit 

celistvost a rozmanitost přírody a zaručit, 

aby využívání přírodních zdrojů bylo trvale 

udržitelné 



OSN cíle udržitelného rozvoje 2015-20130 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

Priority : 

1)Zajišťování odborných podkladů 

 (Nature Based Solutions) 

 

 - Červené seznamy 

 - Kategorizace CHÚ dle IUCN 

 

 - IUCN Red List of Ecosystems 

 - IUCN Green List of Protected Areas 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

Priority : 

2) Praktické výstupy 

 - Projekty, především na ostatních 

kontinentech (v Evropě na území bývalé 

Jugoslávie) 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

Priority : 

3) Podpora strategií a řízení 

 - sdílení zkušeností, podpora aktivit v oblasti 

ochrany přírody obecně 

 

4) Spolupráce v rámci členské základny 

 - vychází z vnitřní struktury organizací 

 (regionální či národní výbory) 

 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

Organizační struktura : 

 

1) Sekretariát (Gland, Švýcarsko) + regionální 

kanceláře 

2) Odborné komise (celkem 6) 

3) Členská základna 

 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

Odborné komise : 

1) Pro management ekosystémů  

2) Pro výchovu a komunikaci 

3) pro environmentální ekonomiku a sociální 
koncepce 

4) Pro environmentální právo 

5) Pro přežití druhů 

6) Pro chráněná území 

 



1) International Union for 

Conservation of Nature (IUCN)  

V souhrnu : 

1) trpí typickými problémy velkých organizací 

(např. v komisích jsou často tisíce členů)  

2) je však autorem a nositelem zásadních 

koncepčních přístupů 

 

3) ČR byla a je poměrně aktivní, i když 

národní komitét je v podstatě neformální a 

neaktivní těleso 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  

1) Conservation International  

2) Birdlife International 

3) World Wide Fund 

4) Wetlands International 

5) EUROPARC Federation 

6) Eurosite 

7) Planta Europa 

8) Fóra (sdružení) mezinárodních NNO 

 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  

Conservation International  

- do jisté míry konkuruje IUCN určováním 
trendů v globální ochraně přírody 

- v Evropě je činná především v rozvojových 
regionech (sídlo v USA) 

- má významný disponibilní objem prostředků 
od dárců a ne příliš složitou organizační 
strukturu 

- v ČR není aktivní 



2) Mezinárodní nevládní org.  

Birdlife International 

- sdružuje nevládní organizace zaměřené na 

ochranu ptactva 

- velmi profesionální a na světové i evropské 

úrovni významný hráč 

- V ČR je jeho národním partnerem Česká 

společnost ornitologická 



2) Mezinárodní nevládní org.  

World Wide Fund 

- založen z podnětu IUCN v roce 1961 s 
cílem získávat prostředky na ochranu 
přírody 

- sdružuje více než 5 mil. členů 

- prioritou je ochrana 36 klíčových 
(vlajkových) druhů a 35 významných 
ekoregionů 

- v ČR není aktivní 

 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  

Wetlands International 

- celosvětová projektově založená 

organizace (18 kanceláří na různých 

kontinentech) 

- hlavní cíle je ochrana mokřadů – podpora 

Ramsarské úmluvy 

- v ČR není aktivní 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  

EUROPARC Federation 

- sdružuje přibližně 430 členů (především 

správců chráněných území) v Evropě, 

výjimečně jinde 

- cílem je spolupráce a výměna informací 

- má specializované produkty (např. 

Transboundary Certification)  

- ČR velmi aktivní! 

 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  

• Složení členů 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  

EUROPARC Federation – produkty 

 

 

 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  
Central and Eastern Europe Section 

 

 

 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  

Eurosite 

- evropská organizace (70 členů) zaměřená 
na management chráněných území 

- je projektově a prakticky zaměřená, 
soustředí se především na západní Evropu 

- v ČR aktivní (má zde člena - KRNAP) 

- má problémy s rozpočtem, snaha sloučit se 
s EUROPARC Federation (polovina členů 
společná) 

 



2) Mezinárodní nevládní org.  

Planta Europa 

- má členy v 36 zemích šířeji pojaté Evropy 

(přibližně 70)  

- naplňuje Evropskou strategii ochrany rostlin 

- v ČR členem pouze NP České Švýcarsko 



3) Mezinárodní nevládní org.  

Fóra (sdružení) mezinárodních NNO 

 

- European Habitats Forum (EHF) 

 

- CEEWeb for Biodiversity 

 

 



3) Mezivládní organizace  

 

1) UNESCO 

2) Rada Evropy (Council of Europe) 

 

 



3) Mezivládní organizace  

UNESCO - United Nations Educational, 

Scientific, and Cultural Organization 

- členem je 193 států 

- program Člověk a biosféra (MaB) 

- garant Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví  

- v ČR koordinuje Česká komise pro 

UNESCO (Ministerstvo kultury) 

 

 



3) Mezivládní organizace  

UNESCO – kauza „České Švýcarsko“ 

 

 

 





3) Mezivládní organizace  

Český národní komitét MaB 

 

 

 



3) Mezivládní organizace  

Rada Evropy (Council of Europe) 

- pokrývá Evropský kontinent 

- naplňuje Bernskou úmluvu (o ochraně 

evropské fauny a flóry a přírodních 

stanovišť) a Úmluvu o krajině 

- uděluje Diplom Rady Evropy chráněným 

územím (Bílé Karpaty, NP Podyjí, NPR 

Karlštejn) 

 

 



4) Úmluvy, ratifikované ČR  

1) Úmluva o biologické rozmanitosti 

2) Úmluva o mokřadech (RAMSAR) 

3) Bernská úmluva 

4) Karpatská úmluva 

5) Evropská úmluva o krajině 

6) Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých 
vodních ptáků (AEWA) 

7) EUROBATS - Dohoda o ochraně populací evropských 
netopýrů 

8) Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(CITES)  

9) Memorandum o ochraně dropa velkého  
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4) Úmluvy, ratifikované ČR  

Úmluva o mokřadech 

 

Český ramsarský výbor - složen ze zástupců Ministerstva 
životního prostředí, pracovníků státní ochrany přírody, 
pracovníků vědeckých a výzkumných pracovišť a zástupců 
nevládních organizací.  

 

Při řešení vědeckých otázek úmluvy využívá Český ramsarský 
výbor Expertní skupinu, jejímiž členy jsou odborní pracovníci, 
kvalifikovaní v ochraně mokřadů a vodního ptactva.  

 

 

 



5) Evropská unie (EU)  

- ČR vstoupila do EU v roce 2004 

- základní na poli ochrany přírody je 

implementace směrnice o stanovištích a 

směrnice o ptácích = soustava Natura 2000 

a reporting dle čl. 17 směrnice o stan. 

- EU na rozdíl od předchozích aktivit přenáší 

na členské státy část svých povinností 

přímo (nejedná se o dobrovolný závazek) 

 

 



5) Evropská unie (EU)  

- co nám vstup do EU přinesl? 

- schopnost poprvé v naší historii systematicky 

sledovat stav druhů a biotopů 

- vytvořit kvalitní systém posuzování vlivů 

- vytvořit Informační systém ochrany přírody 

 

- DO VÝZNAMNÉ MÍRY URYCHLIT 

POSTUPUJÍCÍ PROFESIONALIZACI 

OCHRANY PŘÍRODY 

 

 



5) Evropská unie (EU)  

- co nám vstup do EU přinesl? 

- schopnost hrát aktivní roli jako stát: 

1) jsme členem ETC on Biodiversity 

2) do vybraných zemí přenášíme know-how a dobré 

příklady 

(balkánské státy, ale také např. Švédsko či Gruzie) 

 

ovšem 

 

PŘEDEVŠÍM JAKO JEDNOTLIVCI… 

 

 

 



5) Rozvojová spolupráce 



7) Jaká je tedy naše pozice?  

- naše zapojení do mezinárodních aktivit z 
hlediska deklarací je nadstandardní, 
ovšem jsou to často právě pouhé deklarace 

 

Proč? 

 

- nemáme dostatek kapacit; na národní 
úrovni to není a nikdy nebyla priorita (kromě 
povinností, daných EU)  

 

 



6) Jaká je tedy naše pozice?  

- máme institucionálně silnou ochranu 
přírody a poměrně dost nástrojů v ruce 

 

ale 

 

- díky neznalosti jazyků nejsme schopni 
obecně spolupracovat se zahraničím a 
proto podceňujeme výměnu zkušeností 
(dobrých i špatných) 

 

 



6) Jaká je tedy naše pozice?  

- máme institucionálně silnou ochranu 
přírody a poměrně dost nástrojů v ruce 

 

ale 

 

- jsme silní tradicionalisté, což nás brzdí v 
přijímání nových trendů 

- svět se u nás zásadně dělí na ty, co „pečují 
o svá území či agendy“, a ty druhé, 
„koncepční“ 

 



Diskuse? 


