
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. listopadu 2012 č. 859 

 
k návrhu na obeslání 18. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně klimatu a  
8. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu  

 
 
             Vláda 

 
             I. souhlasí 

 
                1. s obesláním 18. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně klimatu a 8. zasedání smluvních stran 
Kjótského protokolu, která se konají ve dnech 26. listopadu až 7. prosince 2012            
v Dohá, v Kataru (dále jen „Zasedání“), 
 
                2. se Zásadami pro postup delegace České republiky obsaženými v příloze 
tohoto usnesení, 
 
                3. s tím, že náklady spojené s vysláním delegace České republiky (dále jen 
„delegace“) budou hrazeny z rozpočtových prostředků vysílajících resortů;  
 
            II. jmenuje delegaci pro Zasedání ve složení: 
 
vedoucí: Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí, 
 
alternáti:  Mgr. Tomáš Podivínský, náměstek ministra-ředitel sekce technické 

ochrany životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, 
 

Ing. Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, 
národní kontaktní osoba pro Rámcovou úmluvu Organizace spojených 
národů o změně klimatu, Ministerstvo životního prostředí, 

 
členové: Mgr. Jana Kontrošová, odbor energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo 

životního prostředí, 
 

JUDr. Eva Adamová, CSc., odbor mezinárodních organizací a 
mnohostranných smluv, Ministerstvo životního prostředí, 
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Ing. Pavel Gebauer, ředitel sekce energetiky, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, 

 
JUDr. Zoja Ladová, mezinárodněprávní odbor, Ministerstvo zahranič-
ních věcí; 

 
           III. ukládá 
 
                1. vedoucímu delegace zajistit postup delegace na Zasedání podle zásad 
uvedených v bodě I/2 tohoto usnesení, 
 
                2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh 
ministra životního prostředí vybavil delegaci plnými mocemi k účasti na Zasedání        
a vyslovení souhlasu ve smyslu článku 21, odstavce 7 Kjótského protokolu, 
 
                3. ministru životního prostředí předložit vládě do 28. února 2013 zprávu        
o průběhu a výsledcích Zasedání a do 31. července 2013 návrh dalšího postupu, 
týkajícího se přijetí a provádění případně nově sjednaných mezinárodněprávně 
závazných dokumentů. 
 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí, 
ministr životního prostředí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


