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Zásady  

 
postupu delegace České republiky na 11. zasedání Konference smluvních stran 

Úmluvy o biologické rozmanitosti  
 
 

1. Delegace na Zasedání bude při jednáních vycházet ze zásad ochrany přírody       
a krajiny, z principů udržitelného rozvoje přijatých na mezinárodních jednáních a 
v rámci příslušných mezinárodních smluv, jejichž plněním je vázána, jakož 
i z relevantních právních předpisů a strategických dokumentů České republiky, 
především Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky, Strategie 
ochrany biologické rozmanitosti České republiky, Strategického rámce udržitelného 
rozvoje České republiky, Státní politiky životního prostředí České republiky, Akčního 
plánu České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství, Koncepce agrární 
politiky České republiky pro období po vstupu do Evropské unie a Národního 
programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů 
významných pro výživu a zemědělství. Delegace bude rovněž vycházet z dokumentů 
Organizace spojených národů, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství a Evropské unie, zejména pak z 6. Akčního 
programu Společenství pro životní prostředí, obnovené Strategie udržitelného rozvoje 
Evropské unie, Globálního plánu akcí pro genetické zdroje rostlin Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství a z Globálního plánu akcí pro genetické zdroje zvířat této 
organizace. Česká republika bude prosazovat zásady ochrany přírody a principy 
rozumného využívání živé přírody, které povedou k efektivnímu naplňování Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (dále jen „Úmluva“).  
 

2. Delegace na Zasedání se aktivně zapojí do tvorby stanovisek Evropské unie, při 
jejichž projednávání bude prosazovat zájmy České republiky. Své postoje bude 
koordinovat s členskými státy Evropské unie. 

 
3. Delegace na Zasedání vezme v úvahu doporučení přijatá na 4. zasedání Pracovní 

skupiny pro revizi implementace Úmluvy (Montreal, 7. - 11. květen 2012) a 
doporučení přijatá na 15. a 16. zasedání Poradního orgánu pro vědecké, technické 
a technologické záležitosti Úmluvy (Montreal, 7. - 11. listopad 2011, 30. duben -        
5. květen 2012).  
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4. Delegace na Zasedání podpoří synergie i úzkou spolupráci a koordinaci činností 
s dalšími mezinárodními úmluvami, především s Úmluvou o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, Úmluvou o mokřadech majících 
mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, Úmluvou o ochraně 
stěhovaných druhů volně žijících živočichů, Mezinárodní smlouvou o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, Úmluvou o ochraně evropské fauny a 
flóry a přírodních stanovišť, Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního 
dědictví, Úmluvou o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem 
nebo desertifikací, zejména v Africe a Rámcovou úmluvou Organizace spojených 
národů o změně klimatu a s organizacemi a institucemi, zejména s Organizací OSN 
pro výživu a zemědělství, Organizací OSN pro výzkum, vědu a kulturu, Komisí 
Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj, Fórem Organizace spojených 
národů pro lesy a se Světovým svazem ochrany přírody, a to v zájmu maximální 
efektivnosti vynakládaných prostředků. 
 

5. V rámci vyjednávání o další podobě Strategie pro mobilizaci finančních zdrojů 
se delegace na Zasedání zúčastní tvorby konsolidované společné pozice Evropské 
unie, která bude vycházet z aktuálních závěrů Rady přijatých ministry životního 
prostředí dne 11. června 2012. Při jednání o budoucích cílech této strategie bude 
uplatňovat konstruktivní a pragmatický přístup. Bude klást důraz na přijetí 
realistických indikativních závazků, které budou vycházet z reálných potřeb a 
z dostatečně podložených dat. 
 

6. Při jednání o Strategickém plánu CBD bude delegace na Zasedání podporovat 
zejména aktivity realizované na regionální a národní úrovni, které zajistí efektivní 
naplňování cílů této strategie. 
 

7. Delegace na Zasedání bude podporovat pokračování ratifikačního procesu 
Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání, přijatého na 
10. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy v roce 2010. Zároveň podpoří 
postup, jímž bude zajištěná nezbytná příprava 1. zasedání smluvních stran tohoto 
protokolu. 
 

8. Při projednávání finančních otázek bude delegace na Zasedání trvat na 
dodržování principu vysoké hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládání 
finančních prostředků a dosažení konsensuálního návrhu rozpočtu Úmluvy na léta 
2013 a 2014 s co nejnižším nárůstem, a s co nejnižším dopadem na rozpočty 
smluvních stran. 

 
9. Delegace na Zasedání bude podporovat přijetí takových rozhodnutí, která 

povedou ke konkrétním výsledkům při naplňování tří základních cílů podle článku 1 
Úmluvy.  
 


