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Informace 

 

První zasedání Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (United 

Nations Environment Assembly – UNEA) se uskutečnilo ve dnech 23.-27. června 2014 

v keňské metropoli Nairobi. Dle rozhodnutí 27/2 Řídící rady Programu OSN pro životní 

prostředí (United Nations Environment Programme – UNEP) ze dne 22. února 2014, 

potvrzeného rezolucí Valného shromáždění OSN A 67/784, nahradilo zasedání UNEA 

dosavadní zasedání Řídící rady UNEP. UNEP byl založen v r. 1972 Valným shromážděním 

OSN a představuje vrcholný orgán pro otázky životního prostředí v rámci systému OSN. Na 

Konferenci OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20) v červnu 2012 bylo rozhodnuto o jeho 

posílení. 

Jednání se zúčastnily delegace sto šedesáti členských států OSN a zástupci řady 

mezinárodních a nevládních organizací. Mezi nejvýznamnější osobnosti patřili generální 

tajemník OSN Pan Ki-mun, prezident Keňské republiky Uhuru Kenyatta, monacký princ 

Albert, předseda Valného shromáždění OSN John Ashe, administrátorka Rozvojového 

programu OSN (UNDP) Helen Clark a generální tajemník Konference OSN o obchodu 

a rozvoji (UNCTAD) Mukhisa Kituyi.  

Předsedkyní zasedání byla zvolena mongolská ministryně životního prostředí a zeleného 

rozvoje Oyun Sanjaasuren, která v březnu 2014 navštívila Českou republiku, především za 

účelem projednání možností spolupráce v oblasti zelené ekonomiky a zavádění čistých 

technologií. Českou republiku reprezentovala delegace složená ze zástupců Ministerstva 

životního prostředí a Ministerstva zahraničních věcí. 

Diskuse ministrů v rámci segmentu na vysoké úrovni byly zaměřeny na cíle udržitelného 

rozvoje, rozvojovou agendu po roce 2015 a nelegální obchodování s ohroženými druhy. 

Paralelně s jednáním se uskutečnila sympozia k uplatňování environmentálního práva 

a financování opatření na podporu zelené ekonomiky a více než čtyřicet doprovodných akcí 

k vybraným otázkám životního prostředí.  

Na zasedání bylo přijato sedmnáct rezolucí a dvě procedurální rozhodnutí. Rezoluce, které 

podporují mezinárodní i národní aktivity zaměřené na klíčové environmentální problémy 

životního prostředí, budou následně implementovány členskými státy, sekretariátem, i dalšími 

zúčastněnými stranami. Procedurální rozhodnutí se týkají složení byra a příštího zasedání 

UNEA.  

Přijaté rezoluce mj. ukládají UNEP provést analýzu dopadů nelegálního obchodování 

s ohroženými druhy na životní prostředí, připravit analýzu chybějících dat a informací a šestý 

Globální environmentální výhled, podpořit regionální centra při naplňování agendy 

chemických látek a odpadů, vytvořit akční plány a studie pro management plastových odpadů 

v mořích, zvýšit povědomí o zdravotních rizicích znečištění ovzduší, rozvíjet národní 

a regionální programy adaptace založené na ekosystémech, připravit revizi programu 

Globálního environmentálního monitorovacího systému pro vodní zdroje či zorganizovat 

workshop za účelem zviditelnění odlišných vizí, modelů a nástrojů zelené ekonomiky. 

Během jednání byl schválen revidovaný program práce a rozpočtu UNEP pro období 2014-

2015 s rozpočtem Environmentálního fondu ve výši 245 mil. USD a program práce 

a rozpočtu UNEP pro období 2016-2017, jehož plánovaný rozpočet činí 271 mil. USD. 

Rovněž byly přijaty nezbytné změny Jednacího řádu UNEP reagující na nové okolnosti. Další 

rezoluce se vztahují ke Globálnímu environmentálnímu fondu (GEF), přístupu veřejnosti 

k informacím, posílení managementu chemických látek a odpadů, vztahu UNEP 

a mnohostranných environmentálních smluv, kterým poskytuje sekretariát, a svěřeneckým 

fondům.  



 2 

Formu rezoluce má i závěrečný dokument ministrů, který potvrzuje závazek naplňovat 

výstupy Konference OSN o udržitelném rozvoji, včetně přijatého Desetiletého rámce 

programů udržitelné spotřeby a výroby a budoucích cílů udržitelného rozvoje. Zdůrazňuje 

závazky týkající se boje proti nelegálnímu obchodování s ohroženými druhy, úbytku 

biologické rozmanitosti, změně klimatu a desertifikaci. 

Výstupy UNEA budou zohledněny při nadcházejících jednáních orgánů OSN, především 

Politického fóra na vysoké úrovni k udržitelnému rozvoji (HLPF), Ekonomické a sociální 

rady (ECOSOC) a Valného shromáždění. Příští zasedání UNEA se uskuteční ve dnech  

23.-27. května 2016 v sídle UNEP v Nairobi. 

Delegace České republiky se aktivně zapojila do přípravy rezolucí i ministerského dialogu 

k cílům udržitelného rozvoje a rozvojové agendě po roce 2015 a projednala se zástupci UNEP 

možnosti realizace výstavy k tématu nelegálního obchodování s ohroženými druhy na 

pražském letišti Václava Havla.  

Vedoucí delegace se v rámci bilaterálních jednání setkal s Evropským komisařem pro životní 

prostředí Janezem Potočnikem, s mongolskou ministryní životního prostředí a zeleného 

rozvoje Oyun Sanjaasuren a gruzínskou ministryní životního prostředí a přírodních zdrojů 

Khatunou Gogaladze. Důležité aktuální otázky diskutoval také s představiteli Švédska, 

Norska, Německa, Švýcarska, Jižní Afriky, Slovenska a Polska. Při setkání vybraných zemí 

k tématu Minamatské úmluvy, které uspořádala švýcarská delegace, podpořil propojení všech 

čtyř úmluv v oblasti chemických látek a odpadů (Stockholmské, Rotterdamské, Basilejské a 

Minamatské) prostřednictvím společného sekretariátu a nabídl spolupráci České republiky 

s využitím zkušeností jejích expertů při monitorování implementace Minamatské úmluvy, 

jakož i v oblasti výzkumu a vzdělávání. 

Delegace České republiky využila přítomnosti vysoce postavených českých zástupců v UNEP 

k podrobné diskusi o možnostech zapojení českých expertů do projektů UNEP. Při jednání 

s ředitelem Regionální kanceláře UNEP pro Evropu Janem Dusíkem a tajemníkem řídících 

orgánů UNEP Jiřím Hlaváčkem se podařilo identifikovat řadu oblastí a příležitostí pro 

potenciální uplatnění českých expertů a přenos know-how, například při odstraňování 

nebezpečných chemických odpadů, vyhodnocení příčin a dopadů povodní 

z environmentálního hlediska či zavádění inovativních čistých technologií v rámci podpory 

zelené ekonomiky. Oboustranný zájem o prohloubení spolupráce České republiky a UNEP 

byl potvrzen při jednání Petra Kalaše s výkonným ředitelem UNEP Achimem Steinerem 

v samém závěru zasedání. 

 


