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Zpráva hodnotí období od zve-
řejnění minulé pravidelné zprávy
(listopad 2000) do 30. září 2001
a vychází z podkladu, který jí Česká
republika předložila. Zpráva hodnotí,
jak kandidátské země reagovaly na
závěry Zprávy minulé a jak naplňují
Přístupové partnerství.

Obecná charakteristika hodnocení 
České republiky ve Zprávě

Celá zpráva je velmi obsáhlá, má 124 stran a cel-
kově vyznívá pro Českou republiku pozitivně, a to jak
samostatně, tak v porovnání s předchozími roky. Pro-
blémy, na které Zpráva upozorňuje, je možno brát
jako návod k uskutečnění zbývajících kroků, které
Evropská komise považuje za prioritní před tím, než
bude ČR do Evropské unie přijata. Ani letošní Zpráva
neobsahuje datum, kdy by Česká republika a ostat-
ní kandidátské země měly či mohly do Evropské unie
vstoupit – to závisí výhradně na postupu v procesu
vyjednávání, na němž je zveřejňování zpráv Komise
zcela nezávislé. O vstupu do Evropské unie rovněž
nebude rozhodovat Evropská komise, ale jednotlivé
členské státy prostřednictvím vnitrostátní ratifikace
a Evropský parlament (rovněž ratifikací).

V oblasti přijímání legislativy Zpráva upozorňuje
na určité zpomalení přijímání zákonů oproti minu-
lému hodnocenému období (ze 132 na 94), ještě
výraznější u zákonů souvisejících s EU (ze 79 na 27),
a uvádí, že dosud nebyl využit zrychlený proces pro
přijímání „evropských“ zákonů. Zde je vhodné uvést,
že tento postup byl využit v případě návrhu na účast
ČR v Evropské agentuře pro životní prostředí a síti
EIONET na podzim 2001, tedy po hodnoceném
období; ČR se bude na práci Evropské agentury pro
životní prostředí (EEA) podílet od 1. ledna 2002.

Politická kritéria: Zpráva kritizuje, že dosud
nedošlo k přijetí zákona o státní službě z důvodu ne-
dostatku politického konsensu v Parlamentu. Zpráva
naopak kvituje některé kroky v této oblasti učiněné –
zřízení odboru státní správy při Úřadu vlády, přijetí
kodexu etiky zaměstnanců ve státní správě a vytvo-
ření Ústavu pro státní správu jako vzdělávací insti-
tuce. Zpráva pozitivně hodnotí ustavení krajů a obsa-
zení jejich orgánů v návaznosti na krajské volby na
podzim 2000, upozorňuje však na některé nevyře-
šené otázky, zejména financování. Uznává pokrok
dosažený v oblasti soudnictví, zdůrazňuje však

potřebu dalších kroků. Připomíná
trvající nedostatky v boji proti
korupci, související mj. s dosud
nepřijatým zákonem o civilní služ-
bě. Přes další kroky směrem ke
zrovnoprávnění menšin, zejména
Romů, vyzývá Zpráva k další sys-
tematické práci v této oblasti.

Ekonomická kritéria: Zpráva si
všímá zlepšování ekonomické situace, signalizova-
ného zvyšováním HDP v roce 2000 a v prvním polo-
letí 2001, a dále fungující tržní ekonomiky, zlepšování
transparentnosti veřejných financí a zahraničních
investic. Podle Zprávy nejsou uspokojivé výsledky
v oblasti strukturálních reforem – rostoucí deficit stát-
ního rozpočtu a veřejných dluhů, rostoucí deficit běž-
ného účtu – standardu kupní síly (vůči Evropské unii
se nepřibližuje, zůstává na 60% průměru EU), eko-
nomické kriminality a nezaměstnanosti. Smíšené
výsledky pak Zpráva spatřuje v oblasti dohledu nad
bankovním sektorem a restrukturalizace podniků.

Schopnost převzít závazky vyplývající z člen-
ství: Přestože celkově zpráva hodnotí pokrok v přejí-
mání acquis pozitivně, dílčí nedostatky jsou spatřo-
vány v celé řadě kapitol (např. ve volném pohybu,
ekonomické a měnové unii, daních, dopravě, prů-
myslu, ekonomické a sociální soudržnosti, zeměděl-
ství, životním prostředí, spravedlnosti a vnitru). Bez
zásadních problémů jsou oblasti soutěže, práva spo-
lečností, telekomunikací, energetiky, celní unie,
finanční kontroly. Správní kapacity se podle Zprávy
zlepšují, je však zapotřebí další úsilí v oblastech
zemědělství, životního prostředí, regionální politiky
a hraničních kontrol.

Zpráva rovněž hodnotí využívání komunitární
pomoci kandidátskými zeměmi. V oblasti životního
prostředí zmiňuje význam ukončených a probíhají-
cích twinningových projektů, jakož i realizaci projektu
ISPA pro Brno a přípravu grantového schématu pro
obnovu lesů poškozených kyselými dešti. Zpráva
chválí zlepšení a urychlení přípravy projektů Phare,
zdůrazňuje však potřebu administrativního zázemí
pro přípravu projektů pro předvstupní i standardní
fondy Evropské unie.

Porovnání jednotlivých kandidátských zemí
Ačkoliv Evropská komise klade důraz na to, že

není možno porovnávat jednotlivé země podle znění
Zprávy, je možno z jejího znění vyvodit některé
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Dne 13. listopadu 2001 zveřejnila Evropská komise další, v pořadí již čtvrtou Pravidelnou zprávu
o pokroku České republiky směrem k přistoupení (dále jen „Zpráva“); analogické zprávy zveřejnila
Komise i pro ostatních 12 kandidátských zemí. Současně Evropská komise, podobně jako v minu-
lém roce, zveřejnila souhrnný dokument pod názvem „Dosažení úspěchu při rozšíření – strategický
dokument“, který shrnuje celý proces rozšíření EU o 13 kandidátských zemí a stanoví další kroky
v tomto procesu. Zpráva byla předložena summitu Evropské unie v Laeken v prosinci 2001 spolu
s návrhem usnesení Evropské rady. Současně bylo publikováno i nové Přístupové partnerství 2001
pro jednotlivé kandidátské země, které obsahuje soubor prioritních kroků v jednotlivých oblastech.
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obecné závěry a priority Evropské unie. Z porovnání
hodnocení příprav v oblasti životního prostředí lze
dovodit mimo jiné následující závěry:
- ve většině zemí již pokročila příprava transponující

legislativy a tato část aproximace již není středem
pozornosti Evropské unie (výzvy k urychlení trans-
pozice se však nadále objevují, u některých zemí
obecně, u ostatních pak ve vztahu ke specifickým
předpisům);

- středem pozornosti je zajištění správné implemen-
tace, zejména vytvoření odpovídajících správních
struktur, jejich adekvátní obsazení, proškolení, pro-
vázanost a spolupráce na centrální i vertikální
úrovni a efektivní prosazování práva;

- Zpráva v několika případech upozorňuje na
potřebu zajištění dostatečných finančních pro-
středků pro investice v životním prostředí tak, aby
byly naplněny praktické požadavky předpisů ES;

- význam přijetí zákonů o posuzování vlivů na
životní prostředí v některých zemích (důležitost
z hlediska financování z programů Evropské unie)

Zhodnocení závěrů Zprávy v kapitole 
Životní prostředí

Pokud nahlédneme na celkové zhodnocení kapi-
toly ve Zprávě, objevující se vždy na začátku každé
kapitoly, letošní hodnocení „good progress“ (velký
pokrok) je oproti loňskému „some progress“ (určitý
pokrok) a předloňskému „very limited progress“
(velmi omezený pokrok) určitě dobrým znamením
a potvrzením toho, že se MŽP daří plnit ambiciózní
legislativní plán a přes určité „hluché období“ přijí-
mání nových zákonů v uplynulých letech (1999,
2000) je nyní velmi reálné, že se sladění legislativy
s EU do konce roku 2002 podaří.

Zpráva zvláště vyzdvihuje některé dosažené
úspěchy, které jsou pro EU významné:
- přijetí zákona o posuzování vlivů na životní pro-

středí (význam z hlediska komunitární pomoci);
- rozhodnutí o vymezení celého území ČR jako cit-

livé oblasti podle směrnice o čištění městských od-
padních vod (význam pro přechodné období);

- přijetí zákona o vodách a zákona o odpadech
(rámcové předpisy v těchto oblastech);

- navýšení počtu inspektorů v České inspekci život-
ního prostředí (důraz na prosazování práva ES).
V oblasti implementace, provádění předpisů ES

v praxi, zpráva používá hodnocení „some progress“
(určitý pokrok), přičemž oceňuje funkčnost dnes již
tradičních institucí ochrany životního prostředí v ČR,
jakož i dobrou úroveň monitoringu a technické infra-
struktury. Zpráva však vyzývá, aby ČR věnovala
pozornost dalšímu zkvalitnění práce těchto institucí,
vzhledem k reformě veřejné správy a nové dělbě
kompetencí a vzhledem k novým požadavkům, které
v souvislosti se vstupem do EU vzniknou.

Zpráva upozorňuje na některé otevřené otázky, kte-
rými by se měla ČR v oblasti životního prostředí zabývat:
- dosažení plné slučitelnosti zákona o vodách s no-

vou rámcovou směrnicí o vodní politice Společen-
ství (z konce roku 2000);

- definiční odchylka v zákoně o odpadech (již je oše-
třeno prostřednictvím novelizace zákona o odpa-
dech zákonem o obalech);

- potřeba dokončení transpozice v oblasti ochrany
ovzduší, průmyslového znečištění a ochrany přírody;

- snížení celkového množství investic do životního
prostředí v roce 2000 (1,04 % oproti 2,4 % v polo-
vině 90. let);

- posílení spolupráce a koordinace institucí ochrany
životního prostředí na ústřední úrovni a s ostatními
úrovněmi veřejné správy, odstranění duplicit
a kompetenčních nejasností;

- vertikální provázání institucí životního prostředí při
reformě veřejné správy;

- integrace povolování emisí do životního prostředí
(vazba na IPPC);

- potřeba posílení monitorovacích kapacit v oblasti
kvality vody, zejména podzemních vod;

- potřeba personálního posílení inspekční činnosti
a zvýšení udělovaných sankcí, které nemají silný
penalizující účinek.
Problémy identifikované Komisí jsou již velmi

konkrétní, jsou vesměs známé a nijak nás nepře-
kvapují. Naprostá většina z nich je pokryta legisla-
tivním plánem, Implementačním plánem nebo jinými
dokumenty. Vážnějším problémem, který lze jen
obtížně vyřešit z pozice MŽP, je pokles výdajů na
životní prostředí; značné veřejné i soukromé pro-
středky však byly vynaloženy v 90. letech a předpo-
kládá se, že se vstupem v účinnost nyní přijímané
legislativy výdaje na ochranu životního prostředí
opět vzrostou. Naprosto správná jsou varování smě-
řovaná k provázání institucí ochrany životního pro-
středí v rámci reformy veřejné správy; i tento proces
je již delší dobu kontrolován a vzájemná komuni-
kace všech účastníků tohoto procesu by měla zajis-
tit potřebnou kvalitu nových institucí po dokončení
reforem.

Závěr
Pravidelná zpráva 2001 se při celkově pozitivním

zhodnocení úsilí ČR v této oblasti zaměřuje na sou-
bor několika konkrétních otevřených otázek, které
zbývá dořešit k úspěšnému završení procesu aproxi-
mace v oblasti životního prostředí. Z jejího znění
vyplývá, že za předpokladu pokračování nastoupe-
ného trendu a věnování pozornosti nastoleným otáz-
kám bude možno v roce 2002 ukončit vyjednávání
o členství ČR v Evropské unii.

Vyjednávání v kapitole Životní prostředí bylo již
předběžně uzavřeno v červnu 2001. I to se projevilo
na dobrém hodnocení ve Zprávě, na němž mají
významný podíl všichni, kdo se na procesu přibližo-
vání k Evropské unii v životním prostředí podílejí –
nejen četní úředníci Ministerstva životního prostředí
a jeho podřízených organizací, ale též ostatní resorty,
jiné úřady, zástupci průmyslové sféry i nevládních
organizací.

Další pravidelná zpráva na podzim 2002 vyhod-
notí, jak byly letošní cíle naplněny. Je proto nutné se
těmto úkolům systematicky věnovat a zajistit do
maximální možné míry jejich splnění, aby dobrý kre-
dit přípravy na vstup do EU v oblasti životního pro-
středí zůstal zachován.

JUDr. Jan Dusík,
ředitel odboru evropské integrace MŽP
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Překlad kapitoly 22: Životní prostředí Pravidelné
zprávy (pracovní překlad autora)

Kapitola 22: Životní prostředí
Od poslední Pravidelné zprávy učinila Česká repub-

lika velký pokrok co se týče transpozice environmen-
tálního acquis. Určitého pokroku bylo také dosaženo
vzhledem k posilování správních kapacit.

Aktualizovaná Státní politika životního prostředí, při-
jatá vládou v lednu 2001, usiluje o uplatnění integrace
životního prostředí do ostatních politik. Program
vychází z 6. akčního programu pro životní prostředí
a představuje základ pro chystanou Národní strategii
trvale udržitelného rozvoje.

Co se týče horizontálních předpisů, přijetí zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, jehož cílem je
plná transpozice acquis s výjimkou nové směrnice
Společenství o strategickém posuzování vlivů na
životní prostředí, v březnu 2001 představuje významný
pokrok. Nový zákon o posuzování vlivů na životní pro-
středí vstoupí v účinnost v lednu 2002. Ve vztahu
k civilní ochraně přijala vláda sekundární předpisy,
které provádějí zákon o krizovém řízení. Vyhlášky
vstoupily v účinnost v listopadu 2000 a v lednu 2001.

V oblasti kvality ovzduší byl dosažen určitý pokrok
v rámci přijetí zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, který vstoupil v účinnost
v červenci 2001. Zákon směřuje ke sladění českého
práva s acquis týkajícím se jakosti benzínu a nafty.

Co se týče oblasti nakládání s odpady, přijetí
zákona o odpadech v květnu 2001 poskytuje právní
rámec pro reformu současného systému nakládání
s odpady. Zákon vstoupí v účinnost v lednu 2002. Dále
byly přijaty sekundární předpisy týkající se kvót pro
opětovné využití a recyklaci obalového odpadu
a inventarizace zařízení vztahujícího se k PCB/PCT.

V oblasti kvality vody byly v červenci 2001 přijaty
nové zákony o vodách a o vodovodech a kanalizacích,
které směřují ke sladění s požadavky všech vodních
předpisů ES. Dále česká vláda rozhodla o vyhlášení
celého území jako citlivé oblasti pro čištění odpadních
vod, což je důležitým krokem.

V oblastech ochrany přírody, průmyslového zne-
čištění a řízení rizik a jaderné bezpečnosti a radia-
ční ochrany nebyl během posledního roku zazname-
nán zvláštní pokrok v transpozici předpisů.

V oblasti chemických látek a geneticky modifiko-
vaných organismů vstoupila v účinnost řada prová-
děcích vyhlášek stanovujících technické podmínky
a kategorie rizik pro používání GMO. Tyto vyhlášky se
zejména vztahují k zákonu o geneticky modifikovaných
organismech a produktech, který vstoupil v účinnost
v lednu 2001. Rovněž byly přijaty vyhlášky vztahující
se k nakládání s chemickými látkami.

V oblasti hluku vstoupilo v červenci 2001 v účinnost
nařízení vlády o emisích hluku. Toto nařízení však
nezahrnuje nové acquis v této oblasti.

Vláda přijala aktualizované implementační plány
pro jednotlivé směrnice, které berou v úvahu dosa-
žený pokrok. Dále byly vládou přijaty investiční stra-
tegie pro některé předpisy v oblasti vody a odpadů.
Investice v oblasti životního prostředí v roce 2000
poklesly na přibližně 20,3 miliard Kč (0,6 miliardy �),
což odpovídá 1,04 % HDP. V roce 2000 Státní fond

životního prostředí investoval do životního prostředí
2,8 miliardy (81,5 milionu �), zejména do projektů v ob-
lasti znečištění vod a ovzduší.

Co se týče správní kapacity na ústřední úrovni,
Ministerstvo životního prostředí zřídilo v dubnu 2001
v souladu se směrnicí o podávání zpráv meziresortní
komisi pro podávání zpráv. V roce 2000 byl počet
zaměstnanců Ministerstva navýšen o 38 osob na cel-
kových 511 zaměstnanců. Správní reforma, zejména
vytvoření 14 krajů od ledna 2001, bude mít v oblasti
životního prostředí významné dopady vzhledem k pře-
vodu kompetencí na kraje a obce. V uplynulém roce
bylo na krajské úřady převedeno 50 osob z Minister-
stva životního prostředí a 19 z okresních úřadů.
Celkem v odborech životního prostředí krajských
úřadů pracuje v průměru pět osob.

Prosazování environmentálních předpisů je do
značné míry zajišťováno Českou inspekcí životního pro-
středí (ČIŽP), která přijala další zaměstnance za účelem
posílení své inspekční kapacity. Bylo zaměstnáno při-
bližně 60 nových inspektorů, čímž se celkový počet zvý-
šil na 465. V roce 2000 Inspekce provedla 18 500 šet-
ření a udělila pokuty ve výši 2,15 milionů �. Každé
regionální pracoviště ČIŽP nyní zaměstnává nejméně
jednoho právníka se vzděláním v oblasti právních
postupů, které je nutno dodržovat při ukládání pokut.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB),
ústřední správní úřad pro státní správu a dohled
v oblasti jaderné energetiky a radiační ochrany, přijal
13 nových zaměstnanců v roce 2000 a 10 v roce 2001
(viz kapitola 14: energetika)

Celkové zhodnocení
Česká republika učinila velký pokrok při přijímání

evropské legislativy. Za velký pokrok se považuje
schválení důležitých rámcových a horizontálních před-
pisů, včetně zákona o posuzování vlivů na životní pro-
středí, zákona o odpadech a zákona o vodách. Nicmé-
ně některá ustanovení nově přijatého zákona
o odpadech a zákona o vodách musí být uvedena do
souladu s environmentální legislativou ES.

V zájmu zajištění plné slučitelnosti s evropskou
legislativou bude nutné přijmout a implementovat další
důležité předpisy v oblastech ochrany ovzduší, průmy-
slového znečištění a managementu rizik a ochrany pří-
rody. Navíc existují patrné nedostatky v sekundární
legislativě, která zajišťuje opatření pro implementaci
a vynucování.

Aktualizované implementační plány pro jednotlivé
směrnice a investiční strategie musí být vypracovány
na základě tzv. bottom-up rozboru, včetně údajů týka-
jících se míry slučitelnosti s legislativou ES a podrob-
ných implementačních opatření. Pouze na základě
tohoto rozboru bude Česká republika moci zpracovat
celkovou investiční strategii, včetně databáze projektů,
a doložit její finanční odhady.

V polovině 90. let se investice do ochrany životního
prostředí pohybovaly na velmi vysoké úrovni, předsta-
vující 2,4 % HDP. V roce 2000 byl však zaznamenán
pokles investic do životního prostředí na 1,04 % HDP.
Také ze střednědobého hlediska je nutno k zajištění
implementace environmentálního acquis zachovat
značnou výši investic do ochrany životního prostředí.

Česká republika by měla pokračovat v prosazování
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požadavků ochrany životního prostředí do všech sek-
torových politik s cílem podpory principů udržitelného
rozvoje.

Z hlediska správních kapacit již dlouhou dobu exis-
tuje institucionální zajištění ochrany životního prostředí
a vynucování a kompetence pokrývající hlavní poža-
davky acquis byly vymezeny. Je však zapotřebí posílit
spolupráci a koordinaci mezi různými vládními institu-
cemi. Správní kapacita je oslabena z důvodu nejas-
ného rozdělení kompetencí či jejich překrývání
zejména v oblasti nakládání s vodami.

Některé nesrovnalosti přetrvávají v souvislosti
s dopady reformy veřejné správy v oblasti životního
prostředí. Rozdělení kompetencí a úkolů mezi ústřed-
ními, krajskými a místními úřady je zapotřebí jasně
definovat. Zrušení okresních úřadů, a z toho vyplýva-
jící převod kompetencí na nově ustavené krajské
a obecní instituce, představuje významnou výzvu pro
implementaci environmentálního acquis. V součas-
nosti zajišťuje vynucování environmentálních předpisů
na úrovni okresních úřadů přibližně 1500 lidí. Převod
kompetencí na krajské orgány bude nutno zajistit přije-
tím/přesunem dostatečného počtu pracovníků a zajiš-
těním odpovídajícího technického a logistického vyba-

vení. V rámci převodu kompetencí z okresních na kraj-
ské úřady by měla být velká pozornost soustředěna na
současné správní překrývání v inspekční činnosti.

Byl ustaven systém vydávání povolení pro zařízení,
jež znečišťují životní prostředí, který však nezahrnuje
princip integrovaného přístupu. Integrovaný systém
vydávání povolení musí být ustaven v zájmu zajištění
souladu se směrnicí o IPPC.

Celková technická infrastruktura implementace envi-
ronmentální legislativy, např. sběr dat a monitoring život-
ního prostředí, je na relativně vysoké úrovni, ale je
zapotřebí ji modernizovat. Bylo dosaženo vysokého
stupně slučitelnosti u monitoringu emisí do ovzduší,
kontroly zdrojů a prostředků radiační ochrany, ochrany
přírody a v oblasti omezování hluku. Nicméně je zapo-
třebí posílit operativní činnost monitoringu ve vodním
sektoru, zejména u podzemních vod.

Co se týče inspekce v oblasti životního prostředí, je
nutné další správní posílení. Zvýšení počtu inspektorů
v ČIŽP představuje významný pokrok. Nicméně
navzdory navýšení jak počtu inspektorů, tak průměrné
výše a počtu uložených pokut, zůstává výše pokut
nadále příliš nízká k zajištění dostatečného penalizují-
cího účinku.

Jedná se o jednu z nejdůležitějších mezinárod-
ních smluv z oblasti životního prostředí přijatou na
prahu nového milénia. Jeho praktické naplňování je
však podmíněno vstupem v platnost, odvozeným od
požadovaného počtu 50 ratifikací. Tento poměrně
vysoký počet (u většiny ostatních mezinárodních
smluv z oblasti životního prostředí je nižší) způsobuje
zdlouhavost celého procesu, spojeného s potřebou
vytvoření nové či sladění stávající legislativy potenciál-
ních smluvních stran. V důsledku toho bude muset být
zřejmě odloženo i konání prvního zasedání
Konference smluvních stran, které se mělo usku-
tečnit v návaznosti na šesté zasedání Konference
smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti
(Haag, duben 2002) a bude zaměněno za třetí zase-
dání Mezivládního výboru pro Cartagenský proto-
kol o biologické bezpečnosti (ICCP 3), zaměřené
na opatření pomáhající vytvářet podmínky pro ratifikaci
a následné plnění protokolu (první zasedání
Mezivládního výboru ICCP 1 se konalo v prosinci 2000
v Montpellier, druhé ICCP 2 v říjnu 2001 v Nairobi).

Česká republika podepsala Cartagenský pro-
tokol dne 24. května 2000 při jeho prvním vystavení
k podpisu při příležitosti pátého zasedání Konference
smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti
v keňském hlavním městě Nairobi (na základě usne-
sení vlády České republiky ze dne 10. května 2000).
Následný ratifikační proces byl ukončen projednáním

a vyslovením souhlasu Parlamentem (Poslanecká
sněmovna – únor 2001, Senát – březen 2001) a pod-
pisem prezidentem republiky v srpnu 2001.
Ratifikační listiny České republiky byly uloženy
u depozitáře – generálního tajemníka Organizace
spojených národů v New Yorku dne 8. října 2001.
Česká republika se tak stala sedmou zemí, která
Cartagenský protokol ratifikovala. V současné době
probíhá přípravný ratifikační proces ve státech
Evropské unie a asociovaných zemích. Ke dni 27.
listopadu 2001 podepsalo Cartagenský protokol cel-
kem 103 států a ratifikovalo jej 8 států.

K přípravě podmínek pro ratifikaci a plnění
Cartagenského protokolu byl zahájen v červnu 2001
nový projekt UNEP/GEF, do něhož se může zapojit
až 100 zemí. Projekt je zaměřen především na zpra-
cování přehledů stávajících opatření v daném státu,
který se k projektu připojí, dále na vytvoření potřebné
nové a sladění stávající legislativy v oblasti živých
modifikovaných organismů, vybudování informačního
systému a jeho propojení s ústřední databází sekre-
tariátu Úmluvy o biologické rozmanitosti pro oblast
Cartagenského protokolu (tzv. Biosafety Clearing
House), na vzdělávání odborníků i informování širší
veřejnosti, jakož i na posílení subregionální a regio-
nální spolupráce při výměně zkušeností.

Ing. Milena Roudná, CSc.,
odbor globálních vztahů MŽP
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Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti (CPB) byl sjednán v rámci Programu OSN pro
životní prostředí (UNEP) jako první protokol Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Protokol měl
být přijat na zvláštním zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti ve
dnech 22. – 23. února 1999 v kolumbijském městě Cartagena, od něhož je odvozen jeho název, kde
však přes veškeré vynaložené úsilí nebylo dosaženo konsensu. K přijetí došlo po složitých jedná-
ních až v samém závěru obnoveného zasedání dne 29. ledna 2000 v kanadském Montrealu.


