
  

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 21. listopadu 2012 č. 859 

 
 

Zásady postupu delegace České republiky 
 
Delegace České republiky bude při jednání na 18. zasedání konference 

smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen „Úmluva“/„COP-
18“) a 8. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (dále jen „Protokol“/„MOP-
8“) vycházet zejména z aktuálního stavu poznatků týkajících se změny klimatu, 
z Pátého národního sdělení České republiky k Úmluvě a z Národního programu na 
zmírnění dopadů změny klimatu v České republice, z nichž vyplývá mimo jiné 
následující:  

- celkové emise skleníkových plynů jsou podle poslední emisní inventury za rok 
2010 o 29 % nižší v porovnání s výchozím rokem Protokolu 1990, přičemž 
redukční cíl pro Českou republiku stanovený Protokolem je snížit celkové 
emise skleníkových plynů během období 2008 - 2012 o 8 % vůči výchozímu 
roku 1990; 

- stav emisního monitoringu a reportingu v České republice odpovídá 
požadavkům rozhodnutí Rady EU č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování 
emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Protokolu, nicméně ve 
smyslu požadavků Protokolu a citovaného rozhodnutí bude potřeba plynule 
zajistit pokračování fungování Národního inventarizačního systému;  

- priorita při snižování emisí skleníkových plynů a adaptaci na změnu klimatu 
bude i nadále dávána implementaci opatření na vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Evropské unie. 

 V souvislosti s plněním rozvojových závazků České republiky vycházejících  
z  Úmluvy bude ČR usilovat o:  

- zapojení rozvojových států (zejména států s vyspělou ekonomikou jako jsou 
Čína, Indie nebo Brazílie) do procesu snižování emisí skleníkových plynů, a to 
v souvislosti s projednáváním redukčních závazků pro období po roce 2012;  

- začlenění otázky změny klimatu do národních strategií rozvojových států a 
možnosti zapojení České republiky prostřednictvím implementace rozvojových 
projektů v oblasti budování kapacit a přenosu technologií. 

 
Delegace ČR bude především: 

- vycházet z pozice pro COP-18 a MOP-8 schválené členskými státy EU 
obsažených v závěrech Rady č. 15455/12 ze dne 25. října 2012; 
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- vycházet z obsahu společných pozičních dokumentů Evropské unie, na jejichž 
vypracování se podílela v rámci přípravy EU na COP-18 a MOP-8 a do jejichž  
upřesňování v návaznosti na průběh jednání se zapojí v místě zasedání; 

- vycházet z národních strategických dokumentů, zejména ze Strategického 
rámce udržitelného rozvoje České republiky, ze Státní politiky životního 
prostředí, Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České 
republice, Státní energetické koncepce, Strategie hospodářského růstu, 
Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013, Národního 
strategického plánu rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013, 
Národního lesnického programu pro období do roku 2013, Strategie ochrany 
biologické rozmanitosti České republiky, Koncepce zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky 2010 - 2017, Dopravní politiky pro období          
2005 - 2013 a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 
2012 - 2020; 

- aktivně spolupracovat s delegacemi dalších členských států Evropské unie; 

- prosazovat, aby stanoviska a návrhy ČR byly promítnuty do společných pozic 
EU; 

- podpoří přijetí takových změn přílohy B a věcně navazujících ustanovení 
Protokolu, které budou v souladu se schválenými závěry Rady Evropské unie 
č. 15455/12 ze dne 25. října 2012, nebudou v rozporu s právem EU a právními 
předpisy České republiky a nebudou mít dopad na navýšení emisního 
redukčního závazku České republiky pro rok 2020, který je definován 
Klimaticko-energetickým balíčkem EU z roku 2009. Za účelem přijetí změny 
přílohy B Protokolu vedoucí delegace České republiky vyjádří písemný souhlas 
se změnou přílohy B v souladu s odstavcem 7 čl. 21 Kjótského protokolu;  

- v souvislosti s výše uvedenými změnami Protokolu delegace nepodpoří, 
v případě potřeby i písemným prohlášením, takové rozhodnutí, jehož 
implementace by byla v rozporu s ústavněprávními předpisy ČR; 

- podporovat ukončení činnosti Ad hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou 
spolupráci ustavené na základě Úmluvy a Ad hoc pracovní skupiny pro budoucí 
závazky smluvních stran Přílohy I Úmluvy;  

- podporovat kroky směřující k  posílení spolupráce s dalšími mnohostrannými 
environmentálními smlouvami sjednanými v rámci OSN, především Úmluvou 
o biologické rozmanitosti, Úmluvou OSN o boji proti desertifikaci v zemích 
postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe a 
Montrealským protokolem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. 

Účast na zasedání bude také využita k jednáním o dvoustranné spolupráci v oblasti 
změny klimatu a o dalších otázkách ochrany životního prostředí. 


