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25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (ŘR UNEP) 
a 10. Globální fórum ministrů životního prostředí (GMEF) 

Ve dnech 16.-20. února 2009 se v keňském hlavním městě Nairobi konalo 
25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (ŘR UNEP) a 10. Globální 
fórum ministrů životního prostředí (GMEF). Česká republika, jako předsednický stát Rady 
Evropské unie, zde poprvé ve své historii vedla na globální úrovni vyjednávání jménem celé 
EU. 

Zasedání ŘR UNEP/GMEF se konalo v době, kdy svět čelí globální světové 
ekonomické a finanční krizi. Dle náměstka generálního tajemníka OSN a  výkonného ředitele 
UNEP, Achima Steinera, je současná krize příležitostí pro tzv. zelené iniciativy - Green 
Economy Inititative a Global Green New Deal. Tyto dva projekty UNEP představují způsob, 
jak řešit současnou světovou finanční a potravinovou krizi, dopady změny klimatu na zásoby 
vody, výrobu a spotřebu potravin, energetické zásoby, využívání půdy. Významně tak přispějí 
k zásadní restrukturalizaci ekonomik prostřednictvím prosazování zelené energie, zeleného 
růstu a zelených pracovních míst. 

Jednání ŘR UNEP/GMEF probíhalo ve dvou paralelních formacích. První z nich byly 
ministerské konzultace za řízení prezidenta ŘR, srbského ministra životního prostředí 
a územního plánování Olivera Duliče, a za účasti ministrů životního prostředí, vedoucích 
představitelů významných mezinárodních organizací a mnohostranných environmentálních 
smluv systému OSN, vědeckých osobností a zástupců nevládních organizací. Druhou bylo 
zasedání Pracovního výboru, kterému předsedal finský zástupce Jukka Ousukainen, a kde se 
připravovala a přijímala rozhodnutí ŘR. 

GMEF se zabývalo dvěma stěžejními tématy: „Globalizace a životní prostředí – 
Globální krize: Národní chaos?“ a „Mezinárodní správa v oblasti životního prostředí 
a reforma OSN – IEG: Pomoc či překážka?“ 

Ačkoliv se ministerské konzultace odehrály na pozadí světové ekonomické a finanční 
krize, jasně ukázaly, že ministři životního prostředí vnímají současnou situaci jako příležitost, 
kterou je nutné využít k posílení investic do obnovitelných zdrojů energie, inovačních 
technologií, energetické efektivnosti a úspor, stejně jako k podpoře vzdělávání 
k udržitelnějšímu způsobu života.  

Ústředním myšlenkou v rámci prvního tématu ministerských diskusí byla otázka 
zelené ekonomiky. Ministři spatřují jako hlavní výzvu dosažení rovnováhy mezi ochranou 
životního prostředí, snížením chudoby a ekonomickým růstem. Ministři se shodli nad nutností 
integrace zelené ekonomiky do již existujících procesů udržitelného rozvoje, včetně potřeby 
vytvoření zelených pracovních míst. Byla identifikována potřeba zajistit, aby environmentální 
standardy a další opatření spojená se zelenou ekonomikou nebránila rovnoprávným přístupům 
na trh. Shoda také panovala nad potřebou zvýšení povědomí veřejnosti k tomu, aby mohly být 
provedeny příslušné změny v politické sféře.  

Ministři také identifikovali řadu oblastí, kterými je potřeba se zabývat v souvislosti 
s posílením mezinárodní správy v oblasti životního prostředí, např. jak využít budoucnosti 
k určení změn v přístupu k IEG, zda provádět reformu v rámci stávajícího systému, či zda 
započít proces směrem k silnějšímu systému IEG, jak posílit roli Řídící rady UNEP vůči 
Valnému shromáždění OSN při řešení otázky IEG. Ministři dále zdůraznili nutnost silného 
politického vedení diskusí k IEG.   

V rámci reformy OSN a úlohy GMEF byla především zdůrazněna implementace 
Baliského strategického plánu technologické podpory a budování kapacit, posílení UNEP 
a posílení role GMEF, především prostřednictvím vysoké účastí ministrů, kteří mohou 
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následně ovlivnit Valné shromáždění OSN projednávající otázky spojené s životním 
prostředím.  

České republice se na zasedání ŘR UNEP podařilo úspěšně vyjednat jménem EU 
celkem 17 rozhodnutí o ochraně životního prostředí, z nichž za nejdůležitější lze považovat 
přijetí rozhodnutí k chemickým látkám, na jehož základě bude v roce 2010 zahájen 
mezivládní vyjednávací proces směřující k novému mezinárodněprávnímu nástroji o rtuti. 
Nová mnohostranná úmluva, která by měla být přijata v roce 2013, přispěje k ochraně 
lidského zdraví a životního prostředí tím, že bude regulovat rtuť a její sloučeniny po dobu 
celého životního cyklu.  

ČR se aktivně podílela na vyjednání dalších významných rozhodnutí majících 
důsledky i do budoucna, jako např. rozhodnutí posunující vpřed diskuse o mezinárodní správě 
environmentálních záležitostí, kdy výsledné rozhodnutí ustavující skupinu ministrů 
a vysokých úředníků, kteří budou tyto záležitosti dále diskutovat, je příležitostí vnést do 
diskuse potřebný politický nadhled a přispět tak k posunu v jednáních v New Yorku, 
a rozhodnutí umožňující pokračování procesu směřujícího k vylepšení mechanismů 
spolupráce mezi vědeckým posuzováním a politickými doporučeními v ochraně biodiverzity 
a ekosystémů.  

Mezi další významná vyjednaná rozhodnutí náleží rozhodnutí o podpoře Afriky 
v oblasti řízení ochrany životního prostředí, o nakládání s odpady, o spolupráci Jih-Jih, 
o Vodní politice a strategii UNEP, o podpoře malých ostrovních rozvojových států 
a rozhodnutí podporující cíle UNEP v oblasti environmentálního práva na mezinárodní 
i národní úrovni.  

Pro usnadnění vyjednávání o jednotlivých rozhodnutích 25. zasedání ŘR UNEP 
uskutečnila Česká republika řadu jednání s hlavními vyjednávacími partnery, zejména s USA, 
Nigérií, Ruskem, JAR, Indií, Austrálií. 

Česká republika na zasedání ŘR UNEP prokázala svou připravenost úzce 
spolupracovat se státy Afriky a společně s JAR zorganizovala zasedání ministrů životního 
prostředí EU a Afriky. Zasedání předsedal  místopředseda vlády a ministr životního prostředí 
ČR Martin Bursík spolu s jihoafrickým ministrem životního prostředí a turismu Marthinusem 
Van Schalkwyckem. Ministerské jednání se zaměřilo zejména na diskusi o otázkách změny 
klimatu, o implementaci Společné strategie Afrika-EU a jejího Akčního plánu a o stěžejní 
agendě 25. zasedání ŘR UNEP. 

V rámci kulturních akcí uspořádala ČR výstavu o jedné z nejvýznamnějších postav 
ochrany africké přírody Joy Adamsonové, opavské rodačce. Výstava, nazvaná „Joy Adamson: 
A long safari from Opava to Kenya“ je umístěna v keňském Národním muzeu a představuje 
život Joy Adamsonové, ale i práci, kterou po sobě zanechala v ochraně keňské přírody.  

Zástupci delegace ČR navštívili v rámci projektů rozvojové pomoci ČR v Keni dvě 
keňské školy a předali jim třicet nových školních lavic a množství učebních pomůcek 
a potřeb, které byly zakoupeny z dobrovolných finančních příspěvků poskytnutých členy 
delegace ČR. Třicítku školních tašek, učebnice a školní sešity sponzorovala také česká 
ambasáda v Nairobi a Ministerstvo životního prostředí.  

V souvislosti s prevencí nelegálního obchodování a přepravy nebezpečných 
chemických látek a tím i přispěním k implementaci cílů Strategického přístupu 
mezinárodního nakládání s chemickými látkami (SAICM) uspořádala ČR společně s divizí 
UNEP pro technologie, průmysl a hospodářství na zasedání ŘR UNEP doprovodnou akci 
k problematice podpory Iniciativy zelených celnic (Green Customs Initiative), mezinárodně 
uznávané iniciativy k boji proti nezákonným přepravám toxických látek, nebezpečných 
odpadů, látek poškozujících ozónovou vrstvu a živých modifikovaných organismů.  
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Česká republika jako aktivní člen ŘR UNEP a zejména jako země předsedající  Radě 
Evropské unie výrazně a významně ovlivňovala průběh celého zasedání a zejména jeho 
výsledky. Aby však přijetí výše uvedených rozhodnutí mělo smysl, je nyní na každém 
jednotlivém státu, tedy i na ČR, aby rozpracoval a implementoval jednotlivá rozhodnutí na 
národní úrovni a přispěl tak k další ochraně životního prostředí a směřování k udržitelnému 
rozvoji společnosti.  

 
                                             


