
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 28. listopadu 2007 č. 1330 

 
k návrhu na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran 

Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a  
3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu 

 
 
 
             Vláda    
 
             I. souhlasí  
 
                1. s obesláním 13. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „Úmluva“) a 3. zasedání 
smluvních stran Kjótského protokolu, která se konají ve dnech 3. až 14. prosince 2007 
na Bali v Indonésii (dále jen „zasedání“), 
 
                2. se zásadami pro postup delegace České republiky (dále jen „delegace“) 
obsaženými v příloze tohoto usnesení, 
 
                3. s prováděním pravidelných ročních úhrad příspěvků České republiky na 
období let 2008 - 2009 do rozpočtu Úmluvy ve výši maximálně 45 000,- USD, do roz-
počtu Kjótského protokolu ve výši maximálně 35 000,- USD a na rok 2008 na provoz 
mezinárodního přenosového uzlu ve výši maximálně 23 000,- USD z rozpočtové kapi-
toly 315 - Ministerstvo životního prostředí; 
 
            II. jmenuje delegaci pro zasedání ve složení: 
 
vedoucí: RNDr. Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

a ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
 
alternáti: JUDr. Pavel Řezáč, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České re-
publiky v Indonéské republice, 
 
  Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra - ředitel sekce ochrany klimatu 
a ovzduší, Ministerstvo životního prostředí, 
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členové:  Ing. Miroslav Beneš, poradce ministra průmyslu a obchodu, 
 

Ing. Pavel Zámyslický, pověřen řízením odboru změny klimatu, národní 
kontaktní osoba pro Úmluvu, Ministerstvo životního prostředí, 
 

James Leigh Hunt, odbor změny klimatu, Ministerstvo životního prostře-
dí, 
 

Mgr. Jan Kubišta, LL.M., mezinárodněprávní odbor, Ministerstvo zahra-
ničních věcí, 
 

Ing. Kateřina Konečná, odbor změny klimatu, Ministerstvo životního 
prostředí; 
 
           III. ukládá  
 
                1. vedoucímu delegace, aby delegace postupovala podle zásad uvedených 
v bodě I/2 tohoto usnesení, 
 
                2. ministru zahraničních věcí, aby na návrh místopředsedy vlády a ministra 
životního prostředí a ministra školství, mládeže a tělovýchovy vybavil delegaci plnými 
mocemi, 
 
                3. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí a ministru školství, 
mládeže a tělovýchovy, aby 
 
                    a) předložil vládě informaci o průběhu a výsledcích zasedání do 29. února 
2008 a, bude-li na zasedání přijata změna Kjótského protokolu, předložit vládě návrh 
na další postup, 
 
                    b) prováděl úhradu příspěvků v souladu s bodem I/3 tohoto usnesení, 
 
                    c) zohlednil závěry zasedání do činnosti Meziresortní komise k proble-
matice změny klimatu; 
 
            IV. bere na vědomí , že náklady spojené s vysláním delegace na zasedání bu-
dou hrazeny z rozpočtových prostředků vysílajících resortů. 
 
Provedou: 

místopředseda vlády a  
ministr životního prostředí a 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,  
ministr zahraničních věcí 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

 


