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Jednání 7. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP-7) se konalo
ve dnech 29. 10. – 10. 11. 2001 v Marrákeši (Marocké království). Zúčastnilo se ho více než 4400 dele-
gátů ze 172 států a dále zástupci 234 mezivládních, nevládních a dalších pozorovatelských organi-
zací. Jeho základním cílem bylo úspěšně dokončit přípravu technických dokumentů, navazujících
na tzv. Bonnskou dohodu, která byla přijata ministry životního prostředí smluvních stran Rámcové
úmluvy během 2. části COP-6 v červenci 2001 v Bonnu. Úspěšné dokončení přípravy technických
dokumentů je hlavním předpokladem zahájení ratifikace Kjótského protokolu státy Dodatku
I a následného vstupu protokolu v platnost u příležitosti Světového summitu o udržitelném rozvoji
(Johannesburg, září 2002).

Prezidentem konference byl zvolen marocký
ministr územního plánování, bydlení a život-
ního prostředí Mohamed Elyazghi, který tak ve
funkci nahradil předchozího prezidenta Jana
Pronka z Nizozemí. Ministerskou část jednání
zahájil ve středu 7. 11. 2001 v zastoupení maroc-
kého krále Mohammeda VI. princ Moulay Rachid.
Během této části jednání byla přednesena řada
projevů vedoucích delegací a regionálních či
zájmových skupin států. Jelikož Bulharsko koordi-
novalo ve druhé polovině roku 2001 činnost sku-
piny CG11, přednesla projev za tuto skupinu států
náměstkyně ministryně životního prostředí Bulhar-
ska Fathme Iliaz.

Řada jednání na expertní úrovni začala v prů-
běhu prvního týdne opět kolabovat, neboť většina
států tzv. umbrella group v průběhu posledních
měsíců změnila svoje názory na některé klíčové
problémy, ač se zdály být Bonnskou dohodou vyře-
šeny. „Vynikaly“ v tom zejména delegace Kanady,
Austrálie a Japonska, jejichž přístup k řešení tech-
nických otázek byl často kvalifikován jako velmi
obstrukční. I delegace Ruska požadovala opětovné
„otevření“ problému propadů emisí a jejich hodno-
cení, což by znamenalo návrat v jednání minimálně
o jeden rok zpět. Problém sice znovuotevřen nebyl,
nicméně Rusko si v rámci hledání politického kon-
sensu prosadilo téměř dvojnásobnou míru jejich
zohlednění. S odstupem několika měsíců, které uply-
nuly od zásadní změny postoje USA, lze do jisté míry
upřímnost USA i ocenit. Delegace USA jednání
téměř výhradně monitorovala a hlavně nekompliko-
vala. Bohužel obecné positivní proklamace představi-
telů Kanady, Austrálie, Japonska a Ruska se výrazně
odlišují od jejich přístupu k řešení technických otá-
zek, který je veden zcela zřejmou snahou o rozměl-
ňování celého procesu. Za této situace není příliš
jasné, zda tyto klíčové státy vůbec zahájí a úspěšně
završí ratifikační proces Protokolu a umožní tak jeho
vstoupení v platnost.

Na jednání byla přijata tzv. Marrákešská minis-
terská deklarace, která považuje změnu klimatu za
zásadní problém v oblasti životního prostředí a udr-
žitelného rozvoje a Světový summit o udržitelném
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 za ojedinělou
možnost, jak navrhnout řešení. Má však do značné
míry pouze proklamativní charakter.

Rovněž byl přijata Marrákešská dohoda, která
obsahuje soubor dokumentů přijatých COP-7 a textů
navržených k přijetí na prvním zasedání COP/MOP-
1 (první COP, následující po vstupu Kjótského proto-
kolu v platnost). Jde o dokument, na který by měla
navazovat další kola jednání, ovšem za předpokladu,
že nebude projevena některými smluvními státy
snaha o její zpochybnění a znovuotevření některých
otázek.

V rámci Marrákešské dohody byla přijata usnesení o:
� zajišťování kapacit v rozvojových státech, nejméně

ekonomicky vyspělých státech a malých ostrov-
ních státech a ve státech s transitní ekonomikou,

� založení expertní skupiny, která bude kontrolovat
kvalitu a využívání technologií v rozvojových stá-
tech, 

� založení adaptačního fondu, do kterého budou při-
spívat GEF, státy Dodatku II a další státy
Dodatku I, pokud to jejich ekonomické podmínky
dovolí (týká se transitních ekonomik),

� přijetí doplněné metodiky na provádění inventur
a zabezpečení její co nejrychlejší implementace, 

� projednání závazné metodiky pro sektor lesnictví
a využívání krajiny na COP-9 a o velikosti podílu
tohoto sektoru zahrnutého v mechanismech dle
čl. 6, 12 a 17 protokolu,

� o dalším vývoji prací na pravidlech mechanismů
podle čl. 6, 12 a 17 Protokolu.
Práce na příslušných usneseních ke kontrole

plnění Kjótského protokolu dosud nebyly ukončeny,
a to zejména z důvodů výrazně obstrukčních po-
stojů některých delegací. Podle původních návrhů je
nutnou podmínkou pro plnění protokolu státy
Dodatku I, aby veškeré registrační systémy, způsoby
inventur, předávané informace, realizace společných
projektů JI a CDM, způsoby provádění emisního
obchodování a převody emisních příslušných jedno-
tek zcela vyhovovaly připravovaným prováděcím
předpisům a aby systém byl dostatečně transpa-
rentní. Bohužel, řada států se stále snaží vytvořit co
nejflexibilnější a co nejméně transparentní prostředí.

Je však třeba mít na zřeteli, že příslušná usne-
sení přijatá na COP-7 jsou zcela obecná a ve
velké většině případů pouze doporučují COP/
MOP-1 přijmout vypracované verze usnesení, ale
nikterak je k tomu nezavazují. Podle právních ana-
lýz řady expertů to tedy znamená, že v principu
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může COP/MOP-1 rozhodnout i proti obsahu
dříve připravených a doporučených usnesení.
Vzhledem k vývoji jednání zejména v posledním
roce, tuto variantu nelze v žádném případě apriori
vyloučit.

Státy EU a CG11 opětovně vyjádřily svoje
odhodlání dokončit ratifikační proces Kjótského
protokolu do poloviny roku 2002, přičemž státy EU
si stanovily jako termín duben 2002. Jak vyplynulo
z vyjádření zástupců některých států CG11, průběh
ratifikace nebude zřejmě jednoduchý. Z tohoto
pohledu např. komisařka EU M. Walströmová i další
členové Komise v soukromých rozhovorech ocenili
přístup ČR, která ratifikovala Kjótský protokol

25. 10. 2001. České delegaci, kterou tvořili ministr
životního prostředí M. Kužvart, T. Chmelík (MŽP),
J. Schwippel (MZV) a autor tohoto příspěvku, se při
různých příležitostech dostalo za včasnou ratifikaci
upřímných poděkování od členů řady delegací na
COP-7, včetně představitelů EU.

Úplný text Marrákešské dohody lze nalézt na 
http://www.unfccc.int.

RNDr. Jan Pretel, CSc.,
vedoucí oddělení změny klimatu

Český hydrometeorologický ústav
a sekce zahraničních vazeb MŽP

Ve dnech 26. – 27. listopadu 2001 navštívil
ministr životního prostředí Miloš Kužvart Brusel.
Na pozvání komisařky Margot Wallströmové se
zúčastnil zasedání ministrů životního prostředí
z oblastí Podunají a Černého moře a Sedmé pra-
videlné neformální schůzky s ministry životního
prostředí kandidátských zemí, která proběhla ve
spojení s výše zmíněným zasedáním.

V průběhu zasedání ministrů životního prostředí
(26. listopadu 2001) se projednávala možnost spolu-
práce v oblasti ochrany vody v regionu Dunaje a v
Černomořském regionu. Závěrem prvního dne jed-
nání bylo podepsáno Memorandum porozumění
mezi Dunajskou Komisí a Komisí pro Černé moře
a dále společná deklarace ministrů.

Sedmá pravidelná neformální schůzka s ministry
životního prostředí kandidátských zemí, která se
konala 27. listopadu 2001, byla zaměřena na diskusi
a výměnu informací o aktuálních a budoucích otáz-
kách životního prostředí ve společném zájmu v sou-
vislosti s rozšířením EU, výhodách implementace
a vynucování acquis v oblasti životního prostředí.
Ministři též jednali o přípravě na Světový summit
o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v září 2002
a o společné strategii pro implementaci rámcové
směrnice EU o vodě. Ministrům kandidátských zemí
bylo na jednání s komisařkou Wallströmovou ozná-

meno, že budou pozváni na zasedání Rady minis-
trů životního prostředí EU, které se uskuteční 3. 3.
2002 v Madridu již za španělského předsednictví.

Při slavnostním ceremoniálu předala komisařka
Wallströmová představitelům měst, která v roce 2001
prokázala výrazné zlepšení kvality životního pro-
středí, titul „Město v souladu s požadavky Evrop-
ské unie 2000“ (City Towards European Union
Compliance Award). O tuto akci byl značný zájem:
přihlášeno bylo 120 měst a za Českou republiku toto
ocenění získala již podruhé města Kladno a Svitavy.
Pozornost se letos soustředila především na imple-
mentaci práva EU a na cíle uvedené v 6. akčním
plánu pro životní prostředí. Dalších sedm českých
a moravských měst získalo tzv. sektorové ceny:
Krnov, Ústí nad Labem a Třebíč za implementaci
environmentálního práva, Hodonín a Rumburk za
informace a výchovu v oblasti životního prostředí,
Odry za integraci aspektů ochrany životního pro-
středí do sektorových politik a Prachatice za kvalitní
nakládání s vodami. Za ovzduší nezískalo cenu
žádné české město. Komisařka Wallströmová zdů-
raznila, že získat obce je pro proces přibližování k EU
velice důležité, neboť většina environmentální legis-
lativy se bude implementovat i na místní úrovni řízení
a navíc právě zde budou zapotřebí největší investice.

Pla
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Koncem října předložil ministr Kužvart vládě mate-
riál o odprodeji plynárenských zařízení v majetku
obcí, vybudovaných s podporou Státního fondu život-
ního prostředí. Tato zařízení by měla být odprodána
distribučním společnostem, čímž by se mimo jiné
zvýšila hodnota jejich privatizovaného majetku. Obce
mají o odprodej zájem mimo jiné proto, že jsou pod
tlakem velkých plynařů; ti hrozí, že jim nebudou pou-
štět plyn z vysokotlakých rozvodů  do jejich přípojek.
Navíc díky novému systému tvorby obecních rozpo-
čtů mají obce často snížený příjem a tudíž nemají na
splácení půjček SFŽP. Na severní Moravě je např. 58

žádostí od obcí, přičemž výše dotace zde činila skoro
čtvrt miliardy korun. SFŽP by z celé akce měl získat
1 - 2 mld. Kč právě od distribučních společností.
Peníze tak zůstanou životnímu prostředí, navíc se
navýší privatizační hodnota distribučních společností
a vyjde se vstříc obcím. Obce získaly finance na ply-
nofikaci za výhodnějších podmínek než běžné podni-
katelské subjekty. O tom, že by distribuční společ-
nosti vrátily SFŽP poskytnuté dotace, se však
neuvažuje. Akce by měla i vylepšit finanční bilanci
SFŽP, které nyní různé subjekty dluží miliardu korun.

Pla

7������)#�������������	�����
��	
��-)#���"�	
"


