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Zásady postupu delegace České republiky 

 
Delegace České republiky bude při jednání na 13. zasedání konference smluvních 

stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen „COP-13“) a 3. zasedání smluvních 
stran Kjótského protokolu (dále jen „MOP-3“) vycházet zejména z nových poznatků, které 
byly získány v období po COP-11, z výsledků Čtvrtého národního sdělení České republiky 
k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a z  Národního programu na zmírnění dopadů 
změny klimatu v České republice, tj.: 

- celkové emise skleníkových plynů jsou v současné době (emisní inventura z roku 2005) 
o 25 % nižší v porovnání s referenčním rokem Protokolu 1990 (redukční cíl pro Českou 
republiku stanovený Kjótským protokolem je snížit celkové emise skleníkových plynů během 
období 2008 – 2012 o 8 % vůči referenčnímu roku 1990); 

- stav emisního monitoringu v České republice je v současné době na odpovídající úrovni dle 
rozhodnutí Rady EU č. 280/2004/ES, nicméně bude potřeba plynule zajistit pokračování 
fungování Národního inventarizačního systému ve smyslu požadavků Kjótského protokolu 
a cit. rozhodnutí 280/2004/ES;  

- aktualizované projekce pravděpodobného vývoje celkových emisí z tuzemských zdrojů 
a propadů emisí naznačují, že v prvním kontrolním období Protokolu (2008 – 2012) 
by národní emise měly být asi o 25 % nižší než v roce 1990 a tím by nemělo být ohroženo 
splnění závazku České republiky v prvním kontrolním období; 

- priorita při snižování emisí skleníkových plynů bude i nadále dávána implementaci opatření 
na národní úrovni a na úrovni Evropského společenství. 

      V souvislosti s plněním rozvojových závazků České republiky vycházejících 
z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu bude ČR usilovat o: 

- zapojení rozvojových zemí (Čína, Indie) do procesu snižování emisí skleníkových plynů, 
a to v souvislosti s projednáváním dodatku ke Kjótskému protokolu týkajícího 
se redukčních závazků po roce 2012 (dodatek Protokolu nebude na MOP-3 přijat); 

- efektivní dialog v otázce vedoucí k založení Globální aliance pro změnu klimatu (Global 
Climate Change Aliance) mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou 
změnou klimatu nejvíce ohroženy; 

- začlenění otázky klimatických změn do národních strategií rozvojových států a možnosti 
zapojení České republiky prostřednictvím implementace rozvojových projektů v oblasti 
budování kapacit a transferu technologií. 

 
Delegace České republiky bude především: 

- vycházet z obsahu společných pozičních dokumentů Evropské unie a zapojí se 
do upřesňování pozičních dokumentu EU v místě jednání; 

- vycházet z národních strategických dokumentů, zejména ze Strategie udržitelného rozvoje, 
Státní politiky životního prostředí 2004 - 2010, Národního programu na zmírnění dopadů 
změny klimatu v České republice, Státní energetické koncepce, Strategie hospodářského růstu 
a Dopravní politiky 2005 - 2013; 
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- aktivně spolupracovat s delegacemi dalších členských států Evropské unie; 

- prosazovat, aby stanoviska a návrhy ČR byly zohledněny ve společné pozici EU; 

- prosazovat záporné stanovisko v otázce návrhu přijetí dodatku ke Kjótskému protokolu 
ve vztahu k procedurám vymahatelnosti plnění povinností z něj vyplývajících; 

- prosazovat, aby výsady a imunity zmíněných osob byly součástí dodatku ke Kjótskému 
protokolu pro období po r. 2012, nebo byly předmětem samostatné mnohostranné 
mezinárodní smlouvy, a to v omezeném rozsahu - nezbytně nutném pro výkon jejich funkcí 
(nikoli např. osvobození od daní). V dodatku ke Kjótskému protokolu by mělo být též 
upraveno řešení sporů mezi fyzickými a právnickými osobami, které se účastní flexibilních 
mechanismů podle Kjótského protokolu, a orgány Kjótského protokolu. Je možné podpořit 
návrh, aby tyto spory byly řešeny prostřednictvím zvláštního orgánu nezávislého na orgánech 
Kjótského protokolu. 

 

Vedoucí delegace využije své účasti k jednání o dvoustranné spolupráci v oblasti životního 
prostředí a změny klimatu. 

 

 
 


