
Vážený pane generální tajemníku, Vážené Excelence, dámy a pánové,  

nejprve mi dovolte vyjádřit nejhlubší poděkování Jeho Excelenci generálnímu tajemníkovi 
Organizace spojených národů za uspořádání této významné události. Pařížská dohoda 
představuje historický úspěch a příležitost k postupnému přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, nicméně stále je před námi mnoho práce.  

Jak účinná bude Pařížská dohoda, bude záležet na nadcházejících vyjednáváních zaměřených 
na vytváření nových rámců, které pomohou smluvním stranám implementovat a uskutečňovat 
jejich aktivity na národních úrovních. Pevně věříme, že francouzské a marocké předsednictví 
budou nadále stavět na úspěchu z Paříže a zajistí tak potřebnou podporu smluvním stranám 
pro zahájení implementačního procesu v co nejkratší možné době. 

Rád bych vyzdvihl skutečnost, že Česká republika považuje dnešní ceremoniál a následnou 
ratifikaci Pařížské dohody za dva velmi důležité kroky vpřed v procesu po COP21 a budování 
důvěry mezi všemi smluvními stranami.  

Česká republika je odhodlána splnit své závazky vyplývající z Pařížské dohody. Společně 
s Evropskou unií a jejími členskými státy je Česká republika připravena dále snižovat emise 
skleníkových plynů nejméně o 40 % ve srovnání s rokem 1990. V roce 2014 Česká republika 
snížila své emise skleníkových plynů o téměř 37 % ve srovnání s rokem 1990, což jasně 
ukazuje naše odhodlání splnit redukční cíl Pařížské dohody. V současné době připravujeme 
novou Politiku ochrany klimatu, která představuje přechod k nízkouhlíkové ekonomice do 
roku 2050. Česká republika také zahájila přípravu zákona o snižování závislosti na fosilních 
palivech, který by měl určit trajektorii k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050. Kromě toho 
Česká republika investuje významné finanční prostředky do energetické účinnosti a 
ekologického vytápění v různých oblastech, včetně domácností a průmyslu. Celkový rozpočet 
na tato opatření dosáhne do roku 2020 částky převyšující 3 miliardy Euro.  

Také musíme začlenit zvyšování odolnosti a adaptovat se na negativní dopady změny klimatu, 
zejména extrémní projevy počasí, které Českou republiku sužovaly v předchozích letech. 
Naše vláda přijala komplexní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
v roce 2015 a tato Strategie bude implementována skrze Národní akční plán pro adaptace na 
změnu klimatu, který se nyní připravuje.  

Celosvětové aktivity jsou nezbytné a my všichni musíme zajistit, aby nejchudší a 
nejzranitelnější rozvojové státy získaly podporu, kterou potřebují. Česká republika přispěla do 
Zeleného klimatického fondu částkou 5,3 mil. USD a dalšími 2 mil. USD podpořila 
německou iniciativu Climate Finance Readiness Programme. Rád bych využil této příležitosti, 
abych vás ujistil, že Česká republika bude i nadále podporovat implementaci opatření se 
zaměřením na mitigace a adaptace na změnu klimatu skrze svou oficiální rozvojovou pomoc. 

Pařížská dohoda dává jasný signál investorům, soukromé sféře a obyvatelstvu, že změna 
klimatu představuje vážnou hrozbu na straně jedné, ale také příležitost na straně druhé. 
Aktivní spolupráce se soukromými institucemi, městy, regiony a organizacemi je nezbytná a 
musí být nadále posilována. Jako příklad mi dovolte zmínit Pakt starostů a primátorů v oblasti 
klimatu a energetiky, který slučuje dohromady tisíce místních i regionálních samospráv 
v rámci Evropy, jež se dobrovolně zavazují o implementaci cílů v oblasti klimatu a 
energetiky. 



Musíme si uvědomit, že všichni neseme zodpovědnost za naši planetu a tak budeme muset 
všichni splnit svůj díl v rámci ochrany klimatu.  

Děkuji Vám za pozornost.  


