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26. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (RŘ UNEP) 

a Globálního fóra ministrů životního prostředí (GMEF),  

Nairobi, Keňa, 21. - 24. února 2011 

 

Ve dnech 21. - 24. února 2011 se v keňském hlavním městě Nairobi uskutečnilo 

26. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Globální fórum 

ministrů životního prostředí (GMEF). Zasedání předsedala španělská ministryně životního 

prostředí a zemědělství Rosa Aguilar Rivero. 

UNEP již téměř čtyřicet let koordinuje mezinárodní aktivity na ochranu životního 

prostředí a představuje tak globální a regionální environmentální autoritu v rámci systému 

OSN. Každoroční vrcholné setkání ministrů životního prostředí z celého světa určuje hlavní 

směry globální politiky životního prostředí a významnou měrou přispívá k podpoře 

mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí. 

Řídící rada je nejvyšším orgánem UNEP, jejích 58 členských států volí Valné 

shromáždění OSN na čtyřleté období na základě rovnoměrného geografického zastoupení. ČR 

je nepřetržitě členem Řídící rady UNEP od r. 2002, naposledy byla zvolena jejím členem 

v listopadu 2009 pro období 2010-2013. Otázky, jimiž se Řídící rada zabývala, z velké části 

představovaly rozpracování anebo zhodnocení plnění rozhodnutí přijatých na 25. zasedání 

Řídící rady UNEP v únoru 2009, kde ČR jako předsednický stát Rady EU koordinovala 

a prezentovala stanoviska EU.  

Jednání probíhalo ve dvou paralelních formátech. Zasedání Pracovního výboru 

na úrovni expertů projednalo sedmnáct rozhodnutí, která byla následně schválena Řídící 

radou. Souběžně se zasedáním Pracovního výboru probíhaly ministerské konzultace, do nichž 

se kromě ministrů životního prostředí zapojili vedoucí představitelé významných 

mezinárodních organizací a mnohostranných environmentálních smluv systému OSN, 

zástupci nevládních organizací a další relevantní partneři.  

V rámci Pracovního výboru věnovala ČR zvýšenou pozornost zejména projednávání 

dalšího postupu zefektivňování mezinárodní správy životního prostředí (IEG). EU usilovala 

zejména o to, aby byl v rozhodnutí uveden přímý odkaz na posílení UNEP či jeho 

transformaci ve specializovanou agenturu OSN pro životní prostředí. Pozice EU však nebyla 

podpořena zástupci ostatních významných států a vyjednávacích bloků, rozhodnutí k IEG 

proto neobsahuje žádnou přímou zmínku o nové environmentální organizaci, pouze vyzývá 

Přípravný výbor Konference OSN o udržitelném rozvoji, tzv. konference Rio+20, která 

se uskuteční v červnu 2012 v brazilském Rio de Janeiro, k zahájení hloubkové analýzy 

finančních, strukturálních a právních dopadů různých možností reformy, jež byly 

identifikovány v průběhu předchozích procesů v rámci IEG. 

Nejaktivněji se ČR zapojila do projednávání rozhodnutí k chemickým látkám 

a odpadům, pro něž byla s ohledem na složitost této problematiky ustavena zvláštní kontaktní 

skupina. Na základě úzkého propojení jednotlivých otázek bylo nakonec rozhodnuto 

o seskupení všech rozhodnutí k chemickým látkám a odpadům do jednoho komplexního 

rozhodnutí, tzv. omnibusu, které obsahuje ustanovení k problematikám nakládání s kadmiem, 

olovem a rtutí, Strategického přístupu pro mezinárodní nakládání s chemickými látkami 

(SAICM) a odpadů, včetně e-odpadů. Rozhodnutí k posílení spolupráce a koordinace v rámci 

chemických látek a odpadů a rozhodnutí ke konzultačnímu procesu financování problematiky 

chemických látek a odpadů byla ponechána samostatně. Výsledná rozhodnutí přijatá 

k chemickým látkám a odpadům lze hodnotit velmi pozitivně, neboť se podařilo prosadit 

všechny priority a připomínky ČR a EU. 
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Mezi další významná rozhodnutí schválená Řídící radou patří rozhodnutí o Mezivládní 

platformě pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES), Desetiletém rámci 

programů udržitelné spotřeby a výroby (10YFP) a světovém stavu životního prostředí. ČR 

rovněž podpořila rozhodnutí k programu práce a rozpočtu UNEP pro roky 2012-2013, který 

byl schválen ve výši 190,962 mil. USD. Roční příspěvek ČR do Environmentálního fondu 

UNEP dle dobrovolné indikativní škály OSN pro roky 2012-2013 zůstává ve stejné výši jako 

v předchozím období, tj. 255 000,- USD. ČR byla během zasedání opětovně vyzvána 

k uhrazení příspěvku do Environmentálního fondu UNEP za rok 2010, který doposud nebyl 

uhrazen. Tento příspěvek je každoročně hrazen z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

zahraničních věcí. 

Diskuze ministrů se zaměřila na dvě aktuální témata současné politiky životního 

prostředí – zelenou ekonomiku a zefektivnění mezinárodní správy životního prostředí. Závěry 

jednání ministrů budou využity pro přípravu vstupů na Konferenci OSN o udržitelném 

rozvoji. Ze závěrů mj. vyplývá, že je zapotřebí obnovit politické závazky přijaté 

na Konferenci o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro v roce 1992 a na Světovém 

summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002. Jedním z úkolů nadcházejí 

Konference OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 pak bude zhodnotit, proč tyto závazky 

nebyly plně realizovány, a dále posílit politickou angažovanost vládních představitelů 

a spolupráci mezi jednotlivými agenturami v rámci systému OSN. 

V úvodu jednání k tématu zelené ekonomiky byla oficiálně představena nová 

komplexní Zpráva UNEP k zelené ekonomice, která získala široké ocenění. Během diskuze 

ministři upozornili, že zelená ekonomika by neměla být vnímána jako nový pojem nahrazující 

udržitelný rozvoj, nýbrž jako jeden z nástrojů k dosažení cílů udržitelného rozvoje, k podpoře 

ekonomického růstu a zaměstnanosti a ke zmírnění chudoby. Koncept zelené ekonomiky 

získává v kontextu pokračující globální krize významnou mezinárodní podporu a v řadě zemí 

se již úspěšně převádí do praktických opatření, je však třeba sjednotit porozumění základním 

prvkům a principům zelené ekonomiky na mezinárodní úrovni, zohlednit odlišné národní 

podmínky jednotlivých států a zejména potřeby rozvojových zemí a jejich obavy z možných 

negativních dopadů, včetně nové formy protekcionismu. Velkou výzvou pro uplatnění zelené 

ekonomiky zůstává potřeba nalezení udržitelných zdrojů financování investic do šetrných 

technologií a zajištění efektivní spolupráce mezi vládním a soukromým sektorem.  

V průběhu diskuzí k IEG ministři poukázali na úzké propojení tohoto konceptu 

s problematikou vytvoření nového institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj a na potřebu 

posílení environmentálního pilíře udržitelného rozvoje na úroveň ekonomického a sociálního 

pilíře. Upozornili, že současný systém vyžaduje zásadní a skutečnou reformu na všech 

úrovních řízení, včetně zajištění udržitelného financování. Diskuze ohledně podoby 

budoucího uspořádání správy životního prostředí však nedospěla k žádnému závěru. EU 

se nepodařilo prosadit návrh transformace UNEP v environmentální organizaci proti opozici 

významných světových států, neuspěly ani návrhy jiných zemí na vytvoření nové organizace 

zastřešující dosavadní struktury. Budoucnost IEG tak zůstává nejasná. 

Diskuse ministrů a jejich partnerů byla doplněna ministerským obědem k projednání 

příspěvku UNEP pro 19. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj, které se uskuteční 

ve dnech 2. - 13. května 2011 v New Yorku, s důrazem na Desetiletý rámec programů 

udržitelné spotřeby a výroby, v jehož přípravě a realizaci hraje UNEP důležitou úlohu.  

Ministr životního prostředí ČR využil své účasti na zasedání k řadě jednání o rozvoji 

dvoustranných environmentálních vztahů a rovněž se setkal s výkonným tajemníkem 

Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) za účelem projednání přípravy nadcházející 
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7. ministerské konference procesu „Životní prostředí pro Evropu“, která se uskuteční v září 

2011 v kazašské Astaně za privilegované účasti ČR jako zakladatele tohoto procesu. 

Delegace ČR postupovala plně v souladu se Zásadami schválenými usnesením vlády 

č. 128 ze dne 16. února 2011. 


