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Příloha č. 1 
 

Rozhodnutí 9. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů 
přes hranice států a jejich zneškodňování (23.– 27. 6. 2008, Bali, Indonésie), ze kterých plynou úkoly pro ČR 

 

Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

CRP.2/Rev
.1 

Technické návody k environmentálně šetrnému nakládání 
s odpady obsahujícími rtuť 
COP 9   
– souhlasí se zahrnutím práce na návodech do pracovního 

programu následujícího plánovacího období 2009-2011 
– vyzývá smluvní strany k zaslání komentářů k současným 

návodům  
– vyzývá některou ze smluvních stran, aby se stala vedoucí 

zemí při revizi návodů 
– vyzývá smluvní strany, aby se podílely na revizi návodů 

v malé pracovní skupině a informovaly o své účasti 
sekretariát Úmluvy 

– vyzývá vedoucí zemi, aby předložila návrh nové verze 
návodů do 30.4.2009 

– vyzývá smluvní strany, aby zaslaly připomínky k výše 
předloženému návrhu 

– vyzývá vedoucí zemi, aby předložila další návrh návodu na 
základě komentářů obdržených od smluvních stran do 31. 1. 
2010 

– vyzývá smluvní strany, aby zaslaly připomínky k výše 
předloženému návrhu 

 
 
 

– připravit stanovisko ČR k návodům a dohodnout se 
Švédskem na způsobu přípravy připomínek za EU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRP.3 Technické návody k perzistentním organickým 
polutantům (POPs) 

 
 

                                                 
1 Čísla rozhodnutí jsou uváděna dle čísel uváděných ve zprávách z jednání. V případě COP 9 Basilejské úmluvy jsou prozatímní, jelikož není k dispozici oficiální zpráva 
z jednání. 
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

– COP 9 
– souhlasí se zahrnutím práce na návodech k POPs do 

pracovního programu následujícího plánovacího období 2009-
2011 

– vyzývá smluvní strany k zaslání komentářů k potřebě 
vypracování dalších návodů k metodám nakládání s odpady 
s obsahem POPs nižším než je „low POPs content“ 
v oblastech zvýšeného rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí, revizi a aktualizaci technických návodů k POPs 
včetně definice „low POPs content“ a hladiny destrukce a 
ireverzibilní transformace a změnu položky A4110 v příloze 
VIII Basilejské úmluvy   

– souhlasí s prodloužením mandátu malé pracovní skupiny 
pracující na problematice POPs 

– možnost připomínkovat technické návody  
 

CRP.5/Rev
.1 

Enviromentálně šetrná demontáž lodí a Společná 
pracovní skupina Mezinárodní organizace práce (ILO), 
Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Basilejské 
úmluvy k demontáži lodí  
– COP 9 vyzývá OEWG k vypracování předběžné hodnotící 

zprávy srovnávající míru kontroly a prosazování nově 
vznikající úmluvy k demontáži lodí s mírou kontroly a 
prosazováním nastavenou Basilejskou úmluvu 

– možnost zapojit se ve spolupráci se zástupci ČR 
v  IMO, tj. Námořním úřadem ČR  

 

CRP.6 Technické návody k enviromentálně šetrnému nakládání 
s použitými pneumatikami  
COP 9 
– prodlužuje mandát malé pracovní skupiny pracující na revizi 

návodů  
– vyzývá Brazílii jako vedoucí zemi malé pracovní skupiny 

k předložení formátu pro komentáře do 31.7.2008 
 

– zajistit zaslání připomínek k revidované verzi 
návodů za EU 
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

– vyzývá Brazílii k vypracování revidované verze návodů k 
30.11.2008 

– vyzývá smluvní strany k zaslání komentářů k revidovaným 
návodům předloženým Brazílií 

 

CRP. 
8/rev.1 

Přezkum činnosti Regionálních a koordinačních center 
Basilejské úmluvy 
 
COP 9 uznává, že: 
– je nezbytné zajistit výkon základních funkcí center 

specifikovaných v přílohách rozhodnutí VI/3 a podpořit 
výměnu informací a znalostí mezi centry 

– sekretariát hraje významnou roli při mobilizaci finančních 
prostředků a technické pomoci pro realizaci programů center 
a poskytuje rady pro vedení center, v rozsahu dostupných 
finančních zdrojů, 

– je nezbytné zajistit školení personálu center v oblasti 
mobilizace zdrojů a řízení projektů a zajistit efektivní řízení 
center tak, aby centra byla schopna udržitelným způsobem 
podporovat smluvní strany  

– je nezbytné posílit regionální povahu center a to aktivním 
zapojením států v regionu 

– centra mohou hrát důležitou roli při implementaci aktivit se 
vztahem k nástrojům zaměřeným na chemické látky a 
odpady, včetně Rotterdamské a Stockholmské úmluvy a 
Strategického přístupu k nakládání s chemickými látkami 

– vyzývá centra k přezkumu svých pracovních plánů dle 
doporučení obsažených ve zprávě hodnotící činnost center  

– požaduje, aby sekretariát v případě dostupnosti zdrojů 
připravil a na webové stránce Úmluvy do 30.10.2009 
zveřejnil: 

 
 
 
 
– ČR se zapojuje do aktivit regionálního centra pro 

střední a východní Evropu umístěného v Bratislavě. 
Finanční podpora činnosti centra není plánována. 
 

– ČR připraví své stanovisko k dokumentům, které 
mají být zveřejněny sekretariátem do 30.10.2010 a 
zapojí se do zpracování souhrnné pozice EU pro 
OEWG 7 a COP 10. 
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

 návrh pracovního plánu k posílení center, berouce 
v úvahu seznam akcí obsažený ve studii 

 detailní seznam prvků pro výkon základních funkcí dle 
příloh I a II rozhodnutí VI/3 

 návrh strategického rámce pro finanční udržitelnost 
center, který pomůže centrům při vývoji strategií pro 
jejich finanční udržitelnost, včetně průzkumu možností 
použití svěřeneckého fondu pro technickou spolupráci 

 sadu indikátorů pro měření výkonu a dopadu činnosti 
center 

– smluvní strany jsou vyzvány k dodání komentářů k těmto 
materiálům do 30.4.2010 

– pověřuje Otevřenou pracovní skupinu finalizací pracovního 
plánu k posílení center a k předložení plánu ke schválení COP 
10 

– vyzývá smluvní strany a signatáře, zvláště donory a 
multilaterální donory, k poskytnutí finanční podpory pro 
posílení center tak, aby mohly plnit své základní úkoly  

– vyzývá sekretariát, aby COP 10 informoval o pokroku v této 
věci 

CRP.11 Partnerství pro počítačová zařízení (PACE) 
COP 9  
– souhlasí s rozsahem působnosti partnerství tak jak byl 

navržen její prozatímní skupinou a se založením pracovní 
skupiny pracující pod dohledem OEWG 

– vyzývá smluvní strany, aby indikovaly svůj zájem o účast 
v pracovní skupině sekretariátu Úmluvy                          

 
– možnost podílet se na činnosti pracovní skupiny  

 
 
 

CRP.18  Interpretace odst. 5 čl. 17 Úmluvy  
– COP 9 předložila výčet ustanovení k interpretaci odst. 5 čl. 

17 Úmluvy, jež budou posouzeny na zasedání OEWG 7 

– ČR sdílí pozici EU k této otázce 
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

CRP. 19 Současný strategický plán a nový strategický rámec  
COP 9  
– souhlasí s potřebou nového strategického rámce pro 

následné 10ti-leté období 
– souhlasí s pokračováním implementace stávajícího 

strategického plánu dokud nebude přijat jeho nástupce na 
COP 10 

– vyzývá smluvní strany k předložení komentářů 
k implementaci stávajícího strategického plánu  

– vyzývá smluvní strany k ustavení kontaktní osoby jako 
spojky se sekretariátem Úmluvy při revizi strategického 
plánu tj. hodnocení účinnosti stávajícího a vývoj nového 
plánu  

– vyzývá sekretariát Úmluvy k přípravě zprávy k revizi 
implementace s ohledem na výše obdržené příspěvky do 
30.3.2009 a smluvní strany k zaslání komentářů k této 
zprávě 

–  vyzývá sekretariát Úmluvy k předložení prvního návrhu 
nového strategického rámce do 31.1.2010 a smluvní strany 
k zaslání komentářů k tomuto návrhu  

– souhlasí s ustavením koordinační skupiny pracující pod 
dohledem OEWG, která se bude podílet na přípravě nového 
strategického rámce 

 

 
 
 
 
 
 
– připomínkovat stávající strategický plán a podílet se 

na vypracování nového 
 

– ustavit kontaktní osobu   
 
 
– zajistit zpracování stanoviska ke zprávě za EU 
 
 
 
 
 
 
 

CRP.20 Prezidentské prohlášení k cestě kupředu při hledání 
řešení vstupu v platnost Změny Úmluvy  

– podporovat v rámci ZRS projekty přispívající 
k prevenci nezákonných přeprav odpadů a vytváření 
odpovídající vnitrostátní legislativy 

– podporovat mezinárodní snahy v boji proti 
nezákonným přepravám odpadů jako je „Green 
Customs Iniciative“ 
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

CRP.21 Datum a místo konání COP 10  
– vzhledem ke schválení 3-letého plánovacího období se COP 

10 uskuteční v r.2011 

– zajistit přípravu delegace ČR na COP 10 
 
 

UNEP/CH
W.9/2 

Výbor pro kontrolu dodržování Úmluvy („Compliance 
Committee“) 
COP 9  souhlasí se zvolením 5ti nových členů (za ČR byla zvolena 
RNDr. Z. Bubeníková, PhD., ředitelka Odboru odpadů MŽP) 

 
– nově zvolený zástupce ČR se bude podílet na 
činnosti Výboru 

 
UNEP/CH
W.9/3 

Zpráva Výboru pro kontrolu dodržování Úmluvy 
(„Compliance Committee“) o jeho  činnosti 
COP 9  
– schvaluje  pracovní program Výboru pro léta 2009-2010 
– souhlasí s rozšířením fondu tvořeným dobrovolnými 

příspěvky o implementační fond, který bude zpřístupněn 
(v případě dostatku financí v tomto fondu) rozvojovým 
zemím a zemím s transformující ekonomikou, jež čelí potížím 
při implementaci Úmluvy   

 
 
 
– nově zvolený zástupce ČR se seznámí s aktivitami 

Výboru a bude se podílet na jeho činnosti   
 

UNEP/CH
W.9/12 

Partnerství pro mobilní telefony 
COP 9 
– schvaluje  bez vlivu na národní právní řád body 1, 2, 3 a 5 

dokumentu UNEP/CHW.9/11 o návodech pro enviromentálně 
šetrné nakládání s použitými mobilními telefony a mobilními 
telefony s ukončenou životností přijatými na prozatímní bázi  

– vyzývá smluvní strany k zaslání komentářů k bodu 4 
dokumentu UNEP/CHW.9/11 zabývající se přeshraniční 
přepravou elektroodpadu 

– vyzývá OEWG k pokračování na revizi návodů   

– možnost zapojit se do práce na návodech  
 

UNEP/CH
W.9/16 

Spolupráce mezi Basilejskou úmluvou a Mezinárodní 
námořní organizací (IMO)  
COP 9 vyzývá smluvní strany k zaslání komentářů s ohledem na 
příslušné kompetence Úmluvy a Mezinárodní úmluvy o 

 
 
– možnost zapojit se ve spolupráci se zástupci ČR v  

IMO, tj. Námořním úřadem ČR  
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

předcházení znečištění z lodí (MARPOL 73/78) se zřetelem na 
nebezpečné a ostatní odpady  a škodlivé látky a mezery mezi 
těmito instrumenty  

 

UNEP/CH
W.9/17 

Národní reporting  
COP 9 vyzývá smluvní strany k odevzdání vyplněných dotazníků 
za předchozí léta 

– ČR splnila reportingovou povinnost za r.2006, pro 
následující léta budou příslušné dotazníky 
vypracovány ve spolupráci s CENIA  

UNEP/CH
W.9/21 

Revize technických návodů ke spalování, skládkování a 
odpadům sebraným z domácností  
COP 9 vyzývá smluvní strany, aby se ujali se revize a 
aktualizace návodů 

 
– možnost podílet se na revizi návodů  
 
 

UNEP/CH
W.9/22 

Revize návodů k nebezpečným vlastnostem H10 
(uvolňování toxických plynů ve styku s vodou nebo 
vzduchem) a H11 (toxicita) 
COP 9 vyzývá smluvní strany, aby se ujali revize návodů 
k nebezpečné vlastnosti H 11 

 
– možnost podílet se na revizi návodů  
 
 

UNEP/CH
W.9/14 

Spolupráce a koordinace mezi Basilejskou, 
Rotterdamskou a Stockholmskou úmluvou 
COP 9 
– vyzval COP 4 Rotterdamské úmluvy a COP 4 Stockholmské 

úmluvy k přijetí doporučení připravených Ad hoc společnou 
pracovní skupinou pro posílení koordinace a spolupráce mezi 
Basilejskou, Rotterdamskou a Stockholmskou úmluvou 

– přijal doporučení připravená Ad hoc společnou pracovní 
skupinou za podmínky, že tak učiní COP Rotterdamské a 
Stockholmské úmluvy. 

 
Vzhledem k odporu Brazílie, Iránu a problémům dalších států 
(Jamajka, Indonésie) byly do preambule rozhodnutí doplněny 3 
odstavce nad rámec textu připraveného Ad hoc společnou 
pracovní skupinou: 

 
 
 

– podporovat přijetí rozhodnutí na COP 4 
Rotterdamské úmluvy v říjnu 2008 a COP 4 
Stockholmské úmluvy v květnu 2009 a připravit se 
na současně probíhající mimořádná zasedání COP tří 
smluv v únoru 2010 

 
– zajistit překlad rozhodnutí, které je dobrým 

příkladem pro zlepšení práce v rámci systému OSN a 
zajistit jeho distribuci kontaktním osobám pro 
mnohostranné environmentální smlouvy  

 
 



 8

Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

– uznávající právní autonomnost tří smluv  
– uznávající široký rozsah Basilejské úmluvy a vítající závazek 

všech smluvních stran zajistit implementaci Basilejské 
úmluvy v její plné šíři 

– očekávající další vývoj v oblasti vedení plynoucí z úzké 
spolupráce těchto tří smluv 

 
Doporučení jsou rozdělena na 5 oblastí: 
Organizační záležitosti – pokrývají koordinaci na národní úrovni, 
programovou spolupráci v poli a koordinované využívání 
regionálních center 
Technické záležitosti – pokrývají národní podávání zpráv, 
spolupráci v oblasti kontroly dodržování („compliance“), 
spolupráci v oblasti technických a vědeckých záležitostí 
Informační management a veřejné povědomí – pokrývá 
provádění společného outreach a budování veřejného 
povědomí, výměnu informací  o vlivech na zdraví a životní 
prostředí/(clearing house mechanism), společné vstupy do 
dalších procesů 
Administrativní záležitosti – vyzývá k vytvoření společného 
vedení pro společné služby a možnosti prověřit dopady ustavení 
společného výkonného tajemníka tří smluv; vyzývá k posílení 
mobilizace zdrojů a vytvoření společné služby pro mobilizaci 
zdrojů, k vytvoření společné finanční a administrativní služby a 
k přípravě návrhu na společné audity účtů tří smluv; dále 
vyzývá k vytvoření společné právní služby, IT služby a 
informační služby – tyto tři služby mají být vytvořeny společně 
na prozatímním základě s tím, že definitivně budou potvrzeny 
na mimořádných zasedáních COPů tří smluv v r. 2010 
Rozhodování – COPy tří smluv by měly být organizovány 
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

koordinovaně a byra smluv by se měla scházet na společném 
zasedání; rozhodlo se o konání současně probíhajících 
mimořádných zasedáních všech tří COPů návazně na zvláštní 
zasedání Řídící rady UNEP v roce 2010, které rozhodnou o: 

 společných aktivitách 
 společném vedení 
 společných službách, které budou ustaveny  v r. 2009 na 

prozatímní bázi 
 synchronizaci rozpočtových cyklů 
 společných auditech 
 procesu přezkumu práce zaměřené na posílení 

koordinace a spolupráce 
 

UNEP/CH
W.9/36 

Mobilizace finančních zdrojů a udržitelné financování: 
– požaduje, aby se sekretariát: 

 v dalším období zaměřil na trénink v oblasti mobilizace 
zdrojů a průzkum možností, jak rozšířit spolupráci 
s dalšími úmluvami a organizacemi – Stockholmskou, 
Rotterdamskou, UNFCCC, UNESCO, UNIDO, UNDP, 
Světovou bankou, Mnohostranným fondem pro podporu 
plnění Montrealského protokolu 

 udělal školení pro regionální centra a státy k posílení 
kapacit získat prostředky z GEF a dalších finančních 
mechanismů 

 podal zprávu OEWG 7 
– vyzývá kompetentní úřady a kontaktní osoby pro Basilejskou 

úmluvu, aby: 
 využili příležitosti na národní úrovni koordinovat aktivity 

zaměřené na odpady a chemické látky, včetně příležitostí 
poskytovaných v rámci jiných smluv 

– v případě, že environmentálně šetrné nakládání 
s odpady je identifikováno jako priorita v rámci 
„Country Strategy Papers“ připravených pro 
prioritní země dle koncepce zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR, podpořit realizaci projektů v této 
oblasti 

– v rámci jednání GEF podporovat projekty přispívající 
k synergickému plnění MEAs 

– s ohledem na to, že v době předsednictví ČR v EU 
bude hodnocena implementace SAICM, podporovat 
v rámci zahraniční rozvojové spolupráce projekty 
směřující k bezpečnému nakládání s chemickými 
látkami a odpady  
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

 navrhli GEF projekty přispívající k plnění jak 
Stockholmské, tak Basilejské úmluvy 

 navrhli projekty pro AICM a CDM UNFCCC 
– vyzývá smluvní strany a další zainteresované subjekty 

k příspěvku na program mobilizace zdrojů  
CRP.29 Rozpočet na období 2009-2011 

– schvaluje program aktivit se základním rozpočtem ve výši 4 
169 474,- USD pro rok 2009,   4 399 203,- USD pro rok 
2010 a 4 6 80,- 112 USD pro rok 2011  

– požaduje, aby výkonná tajemnice udržovala pracovní 
kapitálovou rezervu ve výši 15% průměrného ročního 
rozpočtu na 2009-11 

– dává mandát výkonné tajemnici, aby se se smluvními 
stranami, které dluží více než dva roky, dohodla na 
splátkovém kalendáři tak, aby dluhy byly vyrovnány do 6 let 
a aby informovala o takových ujednáních na nadcházejících 
zasedání byra a COP  

– co se týče příspěvků od 1. 1. 2001: 
 smluvní strany, které dluží po více než 2 roky se nebudou 

moci státy členem byra COP či subsidiárních orgánů 
 smluvní strany, které dluží 4 a více let, nebudou mít 

právo volit na COP pokud COP nerozhodne jinak 
Tato ustanovení se nebudou vztahovat na nejméně rozvinuté 
státy nebo malé ostrovní rozvojové státy nebo smluvní 
strany, které se dohodly se sekretariátem na splátkovém 
harmonogramu.  

– požaduje, aby pokud to bude vhodné, připravila výkonná 
tajemnice pro OEWG 7 návrh navýšení rozpočtu pro rok 2011 
s využitím jakýchkoliv rezerv a přebytků základního fondu 
Basilejské úmluvy, které mohou vzniknout díky úhradě dluhů 

– zajistit úhradu příspěvku ČR do základního fondu 
Úmluvy z rozpočtové kapitoly MŽP ve výši 
specifikované sekretariátem ve fakturách na léta 
2009-11 a informovat sekretariát o provedení 
úhrady 
2009 - 14 727,- USD 
2010 - 15 465,- USD 
2011 - 16 453,- USD 
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

mezi 1.1- 1.10.2008 
– bere na vědomí programový rozpočet pro fond sdružující 

dobrovolné příspěvky na technickou pomoc  ve výši 4 379 
000 pro rok 2009, 4 525 000,- pro rok 2010 a 1 390 000,- 
pro rok 2011 

– požaduje, aby výkonná tajemnice na COP 10 podala zprávu o 
výzvách a obtížích, které vedly k současné finanční situaci 
Úmluvy s cílem zamezit jejímu opakování v budoucnu 

– vyzývá, aby smluvní strany i další finančně přispěly k plnění 
aktivit dle Strategického plánu a vyzývá smluvní strany 
k předložení takových projektů příslušným finančním 
agenturám 

– požaduje, aby smluvní strany o provedených platbách do 
fondů Basilejské úmluvy informovaly sekretariát 

– prodlužuje trvání základního a dobrovolného fondu Úmluvy 
do 31.12.2013 za předpokladu souhlasu Řídící rady UNEP 

– požaduje, aby výkonná tajemnice dále jednala s výkonným 
ředitelem UNEP ohledně podpory, kterou sekretariát dostává 
za 13% z částky alokované v rozpočtu pro UNEP 

– požaduje, aby na období 2012-2013 připravila výkonná 
tajemnice návrh rozpočtu: 

 dle svých představ o nutném růstu 
 při zachování průměrného ročního rozpočtu v reálné výši 

na úrovni 2009-11 
 požaduje, aby sekretariát pro rozhodnutí na OEWG 7 

připravil návrh měřitelných indikátorů pro posouzení 
výkonu 

– požaduje, aby výkonná tajemnice zkoumala výhody a 
nevýhody přechodu na měnu hostitelského státu (CHF) a 
dalšího používání USD a učinila návrh v této věci pro COP 10 
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Číslo1 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

UNEP/CH
W.9/32 

Dohody sjednané v rámci čl. 11 Úmluvy  
COP 9 vyzývá smluvní strany k oznámení přistoupení k těmto 
dohodám  

– ČR bude v takovém případě informovat sekretariát 
BÚ  

 
UNEP/CH
W.9/33 

Ustavení kompetentních úřadů a ohniskových bodů  
COP 9 vyzývá smluvní strany k ustavení alespoň jednoho 
kompetentního úřadu a jednoho ohniskového bodu 

– ČR jmenovala novou  kontaktní osobu pro Úmluvu  
 

 
Plná znění rozhodnutí budou k dispozici na webové stránce sekretariátu http://www.basel.int/ v anglickém jazyce cca 
září/říjnu 2008. 
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Příloha č. 2 
 

Rozhodnutí 3. zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech (30. 4. – 4. 5. 2007, Dakar, Senegal), ze kterých plynou úkoly pro ČR 

 
Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

SC-3/1 Financování a rozpočet pro období  2008-2009 

Schvaluje se: 

– operativní rozpočet na rok 2008 ve výši 5 424 545,-USD a na 
rok 2009 ve výši 5 446 792,-USD, 

– indikativní škála pro výčet příspěvků jednotlivých smluvních 
stran odvozená od škály OSN určená k výpočtu příspěvků 
smluvních stran v letech 2008-9, 

– kapitálová rezerva ve výši 8,3% ročního průměrného rozpočtu 
za období 2008-9. 

Konference vítá příspěvek Švýcarska ve výši 2 mil. švýcarských 
franků (tzn. cca 1 500 000,- USD).  

Zajistit úhradu příspěvku ČR. 
 
Indikativní škála pro ČR činí 0,41%, předběžná výše 
příspěvku pro rok 2008 činí 16 039,- USD a pro rok 
2009 16 132,- USD. 
 

SC-3/2 DDT 

Bere se na vědomí zpráva expertní skupiny hodnocení výroby a 
používání DDT a jeho alternativ pro kontrolu šíření onemocnění. 

Přijímá se revidovaný proces pro podávání zpráv o DDT, 
hodnocení a vyhodnocení uvedený v příloze I rozhodnutí a 
upravený formulář a dotazník pro sběr dat v příloze 2.  

Smluvní strany, které používají a/nebo vyrábějí DDT a dosud 
tuto skutečnost neoznámily sekretariátu, se žádají, aby tak 
urychleně učinily. 

Sekretariát se vyzývá, aby ve spolupráci se Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) pokračoval ve sběru dat, 
analýzách a vyhodnocování pokračující potřeby používání DDT a 

ČR nevyrábí ani nepoužívá DDT. 
 
ČR bude na mezinárodní úrovni podporovat naplnění 
rozhodnutí, ale na národní úrovni pro ni z rozhodnutí 
neplyne žádná povinnost. 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 
pro COP 4 poskytl pokyny/směrnici, aby mohlo toto zasedání 
tuto potřebu vyhodnotit. 

Konference zdůrazňuje potřebu zařadit problematiku DDT do 
Národních implementačních plánů pro smluvní strany používající 
DDT nebo pro ty, které plánují jeho použití. Vyzývá sekretariát, 
aby ve spolupráci s WHO, podpořil budování kapacit smluvních 
stran při informování o výrobě a použití DDT pro kontrolu šíření 
onemocnění. 

Sekretariát se žádá o spolupráci s WHO a dalšími 
zainteresovanými stranami při vytvoření návrhu finančního plánu 
podporujícího globální partnerství zaměřené na vývoj a rozšíření 
alternativních produktů k DDT, metodik a strategií pro kontrolu 
šíření onemocnění. Smluvní strany, nevládní organizace, průmysl 
a mezinárodní organizace se vyzývají, aby participovaly na 
přípravě finančního plánu a žádá GEF, donory a další příslušné 
organizace, aby finančně podpořily vytvoření tohoto plánu. 

Konference podpořila rozvoj globálních partnerství zaměřených 
na vývoj a rozšíření alternativ DDT. 

COP3 ustavil expertní skupinu, která připraví analýzu 
sesbíraných dat pro COP 4 k vyhodnocení a pro další diskuzi. 

Příloha I rozhodnutí specifikuje časový průběh sběru informací, 
formát sběrného dotazníku  a jejich analýzy expertní skupinou, 
která připraví vyhodnocení pro COP 4.  

Příloha II rozhodnutí obsahuje vzor sběrného dotazníku pro 
smluvní strany používající nebo vyrábějící DDT nebo poskytující 
další relevantní informace s ohledem na vyhodnocování a 
posuzování dalšího využívání DDT pro kontrolu šíření 
onemocnění . 

SC-3/3 Přezkum zápisů do registru zvláštních výjimek ČR nemá zaregistrovánu žádnou zvláštní výjimku, 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

Pro účely článku 4 odstavce 6 Úmluvy se schvaluje revidovaný 
postup přezkumu zápisů do registru zvláštních výjimek. 

Sekretariátu se ukládá podniknout kroky ohledně přezkumu 
zvláštních výjimek, které mají vypršet do doby konání COP 4. 

Smluvním stranám se připomíná, že pro prodloužení výjimky je 
nutné nejpozději 12 měsíců před konáním COP 4 předat 
sekretariátu zprávu odůvodňující nutnost prodloužení výjimky. 

proto na ni toto rozhodnutí nemá bezprostřední vliv. 
Nicméně ČR bude koordinovat pozici EU 
k vyhodnocení účinnosti upraveného postupu, jelikož 
ten bude přezkoumán rovněž na COP 4. 

SC-3/4 Vyhodnocení kontinuální potřeby pro postup podle článku 
3 odstavce 2(b) 

Sekretariátu se ukládá, aby pro COP 4 připravil zprávu založenou 
na informacích poskytnutých smluvními stranami Úmluvy podle 
článku 15, podle oznámení exportujících smluvních stran podle 
článku 3 odstavec 2(b) iii a podle dalších příslušných informací.  

Tento postup bude opět vyhodnocen na COP 4. 

 
 
 
ČR podá sekretariátu aktualizované informace ve 
smyslu článku 15, případně podle článku 3. 

SC-3/5 Směrnice pro nejlepší dostupné techniky (BAT) a 
prozatímní směrnice pro nejlepší environmentální praxi 
(BEP) 

Konference přijala právně nezávaznou směrnici o nejlepších 
dostupných technikách a nejlepší environmentální praxi 
(BAT/BEP) za účelem vyloučení a omezení úniků nezamýšleně 
vyráběných perzistentních organických polutantů.  

Sekretariát byl vyzván, aby do 31. 12. 2008 připravil zprávu o 
zkušenostech smluvních stran s praktickým užíváním směrnice 
(sběr informací od smluvních stran například formou dotazníku). 

Konference: 

– doporučila smluvním stranám a ostatním institucím, aby si 
v mezidobí vyměňovaly zkušenosti spojené s využíváním 
směrnic, 

 
 
 
ČR poskytne data o používání BAT/BEP směrnic. 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

– požádala smluvní strany a ostatní instituce o poskytnutí 
finanční podpory pro zvyšování povědomí a vzdělávání o 
směrnici a podle rozhodnutí SC 1/20, 

– doporučila orgánům Basilejské úmluvy zvážit obsah směrnice 
k BAT/BEP týkající se odpadů a výsledek předala sekretariátu, 

– vyzvala sekretariát k předání přílohy II zprávy z 2. jednání 
expertní skupiny pro přípravu směrnice BAT/BEP. 

Zkušenosti smluvních stran s praktickým užitím směrnice budou 
prezentovány COP 4 tak, aby mohlo být přijato rozhodnutí o 
jejich případné další aktualizaci. V mezidobí se sekretariát i 
smluvní strany budou snažit o maximální rozšíření jejího užití. 

SC-3/6 Pokyny ke standardizovanému manuálu pro identifikaci a 
kvantifikaci úniků 

Konference vzala na vědomí seznam expertů, kteří mohou být 
přizváni k další práci při aktualizaci manuálu („Toolkit Expert 
Roster“) a vítá zprávu z jednání expertů. 

Přijímá směrnici pro průběžný přezkum a aktualizaci 
standardizovaného manuálu k identifikaci a kvantifikaci úniku 
dioxinů (PCDD) a furanů (PCDF) a vyzývá sekretariát, aby na 
COP 4 podal zprávu o zavádění tohoto manuálu a o pokroku. 

Sekretariát byl vyzván, aby při revizích a aktualizaci manuálu 
kladl důraz na klíčové zdroje, pro něž neexistuje dostatečné 
množství dat, a podpořil rozvojové země v jejich úsilí ověřit 
emisní faktory (data). 

Smluvní strany a ostatní instituce byly vyzvány, aby: 
– poskytly sekretariátu údaje a informace podle přílohy C pro 

přezkum a další rozvoj manuálu,  
– se podílely na revizi a aktualizaci manuálu, 
– poskytly finanční podporu pro činnosti uvedené výše (sběr 

 
 
 
Česká republika údaje o výskytu těchto látek a 
odpadech (PCDD/PCDF, hexachlorbenzenu (HCB) a 
polychlorovaných bifenylů (PCB)) průběžně 
monitoruje a podává hlášení Evropské komisi, takže 
předávání informací o těchto látkách sekretariátu 
Úmluvy v souladu s přijatým rozhodnutím nebude pro 
ČR představovat žádné významné problémy.    
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 
informací, podpora rozvojových zemí). 

SC-3/7 Opatření ke snížení nebo odstranění úniků z odpadů 

Konference uvítala schválení právně nezávazné směrnice pro 
environmentálně šetrné nakládání s odpady skládajícími se, 
obsahujícími nebo kontaminovanými POPs 8. zasedáním 
Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů. 

Konference vzala na vědomí úrovně prozatímních limitů nízkých 
koncentrací POPs a vyzvala smluvní strany, aby při plnění 
povinností vyplývajících z článku 6 odstavce 1 Úmluvy používaly 
tuto směrnici. 

Smluvní strany se mají aktivně zapojit do přezkumu směrnic 
v rámci Basilejské úmluvy. Bude na programu COP 4. (jako 
navazující rozhodnutí plynoucí z COP9 Basilejské úmluvy).  

 

Průběžně připomínkovat a doplňovat Obecnou 
technickou směrnici, navrhovat způsoby možného 
využívání nebo odstraňování odpadů POPs.  

Využít tuto směrnici a další směrnice Basilejské 
úmluvy jako např. Technické směrnice pro 
environmentálně přijatelné nakládání s odpady 
skládajícími se, obsahujícími nebo kontaminovanými 
PCB a Technické směrnice pro pesticidy, na národní 
úrovni, včetně jejich připomínkování. 

SC-3/8 Národní implementační plány (NIP) 

Konference vítá národní implementační plány předložené podle 
článku 7 Úmluvy a bere na vědomí analýzu připravenou 
sekretariátem pro COP 3. 

Vyzývá sekretariát, aby na základě podkladů smluvních stran 
připravil přehled priorit, který bude vodítkem pro poskytování 
technické pomoci a aby pro COP 4 připravil návrh dodatečných 
směrnic pro posouzení sociálních a ekonomických dopadů. 

Smluvní strany a ostatní instituce byly vyzvány, aby: 

– splnily povinnost předložení národních implementačních plánů 
sekretariátu, 

– oznámily sekretariátu hlavní priority při zavádění NIP pro 
období 2007-2015, 

– používaly při vývoji a zavádění NIP, tam kde je to vhodné, 

 
 
ČR musí průběžně plnit svůj NIP.  
ČR oznámí sekretariátu priority při zavádění NIP pro 
období 2007-2015. 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 
návrh směrnic pro hodnocení sociálních a ekonomických 
dopadů a poskytly sekretariátu informace o zkušenostech při 
jeho používání. 

COP vyzývá GEF a příslušné instituce a smluvní strany, aby: 

– poskytly finanční podporu při přípravě NIP, 

– poskytly finanční podporu pro vývoj dodatečných pokynů 
(směrnice).  

Na COP 4 bude posuzován přehled priorit a nejlepší praxe a 
schvalována/aktualizována směrnice socioekonomických dopadů. 

SC-3/9 Zařazení chemických látek do přílohy A, B, popř. C 
Úmluvy 

Konference uvítala zprávu Výboru pro hodnocení perzistentních 
organických polutantů, přijala pravidla zacházení s důvěrnými 
informacemi při činnosti Výboru, schválila doporučené přístupy 
pro posuzování isomerů a/nebo skupin izomerů chemických 
látek, které byly smluvními stranami navrženy pro zařazení do 
příloh A,B, popř. C a vzala na vědomí návrhy vyhodnocení rizik 
pro látky navržené smluvními stranami do příloh Úmluvy. 

Smluvní strany byly vyzvány k připomínkování uveřejněných 
návrhů vyhodnocení rizik pro chemické látky navržené na 
zařazení do příloh Úmluvy. 

Smluvní strany přijaly seznam nových členů, jejichž práce ve 
Výboru začne 5. 5. 2008. Za SVE bude ve Výboru nově 
zastoupeno Bulharsko (Ivan Panayotov Dombalov).  

 
 
Česká republika má své zastoupení ve Výboru až do 
roku 2009, tudíž své připomínky může uplatňovat 
přímo na jeho zasedáních. 
Očekává se, že Výbor předloží na COP 4 návrh na 
zařazení 9 látek do příloh Úmluvy. To si vyžádá jak 
předjednání na národní úrovni, tak zjišťování pozic 
hlavních hráčů k jednotlivým návrhům, které budou z 
hlediska EU prioritní. COP 4 bude rovněž rozhodovat 
o rotaci členů ve Výboru. 

SC-3/10 Výměna informací 

Konference vzala na vědomí pokrok během zavádění pilotní fáze 
mechanismu výměny informací (CHM) a návrh strategického 
plánu ustavujícího postupy zacházení s tímto mechanismem. 

 
 
Poskytovat informace pro rozvoj CHM a rozšířit na 
národní úrovni informace o CHM. 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

Smluvním stranám úmluvy a dalším institucím se při tvorbě 
projektů dle článku 9 Úmluvy doporučuje zaregistrovat se a 
používat internetové stránky CHM. 

 

Konferernce vyzývá sekretariát, aby pro diskusi na COP 4 
připravil návrh role, kterou by měl mechanismus výměny 
informací vyplňovat na mezinárodní, národní a regionální úrovni 
při vzetí v úvahu pokynů pro regionální a subregionální centra a 
cíle podpory spolupráce mezi úmluvami. 

SC-3/11 Technická pomoc 

Konference vyzývá relevantní mezinárodní organizace a nevládní 
organizace, aby poskytly sekretariátu informace o svých 
zkušenostech s implementací směrnic pro technickou pomoc a 
přenos technologií schválených COP 1 – SC-1/15 a požaduje po 
sekretariátu, aby na každé zasedání COP podal zprávu o 
uplatnění směrnice tak, aby byl usnadněn proces její pravidelné 
aktualizace.  

 
 
Podat zprávu o využití směrnice technickou pomoc a 
přenos technologií.  

SC-3/12 Pokyny pro výběr regionálních a subregionálních center 
pro budování kapacit a přenos technologií v rámci Úmluvy 

Konference schválila kritéria pro výběr regionálních a 
subregionálních center. Regiony se žádají prostřednictvím svých 
zástupců v byru Úmluvy o nominaci institucí, včetně regionálních 
center Basilejské úmluvy, které by měly sloužit jako regionální a 
subregionální centra Stockholmské úmluvy a která splňují 
požadavky na činnost center. 

 

Nominovaná centra Úmluvy se žádají o předložení zprávy 
sekretariátu o stavu a vyhovění požadavkům na činnost center; 
do 31.7.2007 bude vypracován  sekretariátem formát pro podání 

ČR dopracovala návrh na vytvoření Regionálního 
POPs centra pro státy střední a východní Evropy se 
sídlem v Brně a postoupila ho sekretariátu 
prostřednictvím zástupce regionu SVE v byru 
Úmluvy. 

Nabídka ČR odpovídá požadavkům na činnost center 
obsaženým ve schválených rozhodnutích SC 1/15, 
SC2/9 a podle přílohy SC-3/12. 

Prostřednictvím SVE zástupce v byru COP4 oznámila 
nominaci Národního POPs Centra při Masarykově 
univerzitě v Brně jako oficiálního regionálního centra 
pro region SVE. 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 
zprávy. 

Konference rozhodla, že regiony nominované instituce budou 
formálně uznány jako „nominovaná centra Stockholmské 
Úmluvy“ do doby, než COP 4 zváží schválení nominovaných 
center jako regionálních a subregionálních  center Stockholmské 
úmluvy. Pro nominovaná centra se počítá s projektovou bází 
technické pomoci na základě SC-1/48 a SC-2/9. 

Sekretariát se žádá o přípravu zprávy o činnosti nominovaných 
center Úmluvy pro zvážení na COP 4. 

Podat informaci o činnosti centra před COP 4. 

SC-3/13 Naplňování memoranda o porozumění mezi Konferencí a 
Radou Globálního fondu životního prostředí (GEF) 

Konference vítá zprávu o činnosti GEF předloženou COP 3 a 
vyzývá sekretariát, aby ve spolupráci s GEF připravil zprávu o 
efektivnosti naplňování memoranda pro zvážení na COP 4. 

Na zasedáních GEF podporovat projekty směřující 
k naplnění Úmluvy, které reagují na priority 
stanovené národními implementačními plány. 
Podporovat projekty, které budou spolupředložené 
regionálním/i centrem/centry Úmluvy pro SVE. 

SC-3/14 Mobilizace finančních prostředků 

Konference vyzývá rozvinuté smluvní strany, soukromý sektor a 
další možné zdroje, včetně finančních institucí, aby informovaly 
sekretariát o způsobech, kterými mohou podpořit Úmluvu. Na 
základě dodaných informací připraví sekretariát zprávu o 
možných zdrojích financování pro COP 4. 

ČR bude nadále podporovat implementaci Úmluvy ve 
formě spoluorganizování odborných seminářů a 
předávání zkušeností a informací prostřednictvím 
regionálního centra pro SVE. V případě přímé výzvy 
sekretariátu k reakci na rozhodnutí připraví dopis 
informující o plánovaných aktivitách regionálního 
centra SVE pro léta 2008-2009. Mimořádné finanční 
příspěvky nejsou plánovány. 

SC-3/15 Stanovení potřeb 

Schvalují se pokyny pro práci na hodnocení finančních potřeb 
rozvojových zemí a zemí s transformující se ekonomikou pro 
období 2010-2014 a smluvní strany a ostatní instituce se žádají 
o poskytnutí informací sekretariátu (formou podávání zpráv 
podle článku 15 a předložením Národních implementačních plánů 
podle článku 7) pro hodnocení finančních potřeb do 31. 10. 
2008.  

 
ČR již splnila – předložila NIP ČR v květnu 2006 a 
v dubnu 2007 splnila reportingové povinnosti dle 
článku 15. Očekává se ale, že v budoucnu bude 
vyžadována aktualizace reportingu podle článku 15.  



 21

Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 
SC-3/16 Dodatečná směrnice k finančnímu mechanismu 

Konference vítá úspěšné čtvrté doplnění (replenishment) zdrojů 
do GEF potřebných pro implementaci Úmluvy a probíhající 
reformu GEF včetně prioritizace a klade zvýšený důraz na 
správné nakládání s chemickými látkami. 

Konference vítá posun aktivit od podpory přípravy NIP směrem 
k zavádění činností nutných k implementaci NIP. 

Požaduje se, aby GEF nadále plnil funkci finančního mechanismu 
Úmluvy, a aby dále spolupracoval se sekretariátem Úmluvy a 
zavedl BAT BEP mezi své priority CRP 31a zahrnul podporu sběru 
dat v rámci globálního monitoringu. 

Vyzývá GEF, aby využil své sítě k identifikaci dalších zdrojů 
financování pro problematiku POPs. 

Žádá se, aby byl GEF flexibilní ve vztahu k zemím, které mohou 
žádat GEF 
o finanční příspěvky (rozhodnutí SC-1/9). 

GEF se vyzývá, aby podporoval rozšíření technické pomoci 
v regionech, zejména těm regionálním centrům Úmluvy 
umístěným v rozvojových zemích a v zemích s transformující se 
ekonomikou.   

Vyzývá k přípravě návrhu finančního plánu pro podporu 
globálního partnerství při vývoji alternativních výrobků, metod a 
strategií pro DDT. Smluvní strany a další relevantní instituce se 
žádají o poskytnutí finanční podpory do února 2008, aby mohl 
být připraven návrh finančního plánu (business plan). 

 
ČR bude v rámci zasedání GEF podporovat schválení 
projektů zaměřených na implementaci NIP zejména 
v regionu SVE. 

SC-3/17 Druhý přezkum finančního mechanismu 

Konference přijímá pokyny pro druhý přezkum finančního 
mechanismu uvedené v příloze tohoto rozhodnutí. Přezkum 
pokryje období červenec 2005 – říjen 2008. 

ČR již v předmětném období nečerpá prostředky GEF 
k podpoře implementace Úmluvy na svém území. 
Regionální centrum může získat prostředky 
k podpoře projektů, jejichž příjemcem budou jiné 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

Sekretariát se žádá o přípravu zprávy o druhém přezkumu 
finančního mechanismu za období 2005–2008 pro posouzení na 
COP 4. 

státy SVE. ČR podá informaci o zkušenostech s 
naplňováním činností financovaných pomocí 
finančního mechanismu, pokud bude vyzvána. 

SC-3/18 Podávání zpráv 

Smluvní strany, které tak do COP 3 neučinily, byly požádány, 
aby vyplnily a předaly sekretariátu vyplněný reportingový 
formulář podle článku 15 a oznámily sekretariátu své zkušenosti 
s tímto dotazníkem. 

Sekretariát byl vyzván 

– podle článku 20 odstavec 2d do 30. července 2008 připravit 
zprávu, která bude použita při vyhodnocování účinnosti 
Úmluvy podle článku 16, 

– pro reporting dle článku 15 upravit elektronický reportingový 
formulář, vytvořit uživatelský manuál a v rámci možností 
zajistit vzdělávání smluvních stran, aby byla zajištěna plné 
využití podávání zpráv. 

 
 
ČR již zprávu dle článku 15 Úmluvy podala 
prostřednictvím elektronického formuláře v dubnu 
2007. 
 
Aktualizace bude probíhat v závislosti na výzvě 
sekretariátu.  

SC-3/19 Vyhodnocování účinnosti Úmluvy 

Konference: 

– vzala na vědomí zprávu pracovní skupiny pro vyhodnocení 
účinnosti o vytvoření globálního monitorovacího plánu, který 
poskytne vstupní data pro hodnocení, 

– přijala upravený globální monitorovací plán a implementační 
plán pro sběr dat, 

– zavádí regionální organizační skupiny, které budou v rámci 
jednotlivých OSN regionu sbírat data a připravovat souhrnnou 
zprávu pro sekretariát, 

– ustanovila koordinační skupinu, která připraví globální zprávu 
ze sesbíraných dat pro COP4, která se bude skládat ze 3 

 
 
 
ČR je členem regionální organizační skupiny regionu 
střední a východní Evropy a zároveň 
členem koordinační skupiny za tento region. 
 
 
ČR poskytne data z národního monitoringu členům 
regionální organizační skupiny pro přípravu regionální 
zprávy. 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 
zástupců za každý region OSN.  

Sekretariát se žádá, aby podpořil zvyšování kapacity a znalostí 
při zavádění globálního plánu sběru dat a spolupracoval 
s ostatními institucemi při zavádění činností spojených se 
sběrem dat. 

Konference doporučuje GEF zahrnout do priorit pro finanční 
podporu zavádění sběru dat v rozvojových zemích a v zemích 
s transformující se ekonomikou. 

Na COP 4 budou přezkoumána opatření uplatněná pro zajištění 
informací nutných k hodnocení účinnosti a k rozhodnutí o dalším 
postupu. První ucelené hodnocení účinnosti bude dokončeno na 
COP 4 v roce 2009. 

SC-3/20 Nedodržování Úmluvy 

S odvoláním na ustanovení článku 17 Úmluvy, na jehož základě 
má být vytvořen procesní a institucionální mechanismus pro 
rozhodování o nedodržení ustanovení Úmluvy a jednání se 
smluvními stranami, které porušují Úmluvu, bylo rozhodnuto:  

– dále jednat o návrhu tohoto mechanismu a uvážit jeho 
schválení na COP4, 

– využít jako základ pro další jednání text, který tvoří přílohu 
tohoto rozhodnutí a současně přihlédnout k návrhu, který 
k této otázce zpracoval předseda kontaktní skupiny a jenž je 
připojen k hlavnímu textu návrhu. 

 
 
Zajistit koordinaci EU k této otázce v rámci přípravy 
na 4. zasedání Konference a v průběhu jejího konání 
při jednání kontaktní skupiny a příslušná bilaterální 
jednání (outreach). 

SC-3/21 Synergie  

Konference: 

– vítá ustavení společné ad hoc pracovní skupiny (AH JWG) 
k posílení spolupráce a koordinace mezi Basilejskou, 
Rotterdamskou a Stockholmskou úmluvou a bere na vědomí 

 
 
 
ČR byla v pracovní skupině zastoupena na základě 
nominace regionální skupiny SVE Rotterdamské 
úmluvy. 
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Číslo Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 
zprávu z jejího 1. zasedání, 

– vítá skutečnost, že společná ad hoc pracovní skupina připraví 
společná doporučení pro konference smluvních stran všech tří 
úmluv, včetně COP 4 Stockholmské úmluvy. 

Zástupkyně ČR ve skupině se průběžně podílela na 
přípravě podkladů pro činnost AH JWG, a to jak 
v rámci EU, tak v rámci dané AH JWG. 

SC-3/22 Oficiální styk se smluvními stranami a pozorovateli 

Konference 

- vyzývá smluvní strany, které ještě nenominovaly oficiální 
kontaktní osobu pro vykonávání administrativních funkcí a pro 
vedení všeho oficiálního kontaktu se smluvními stranami pod 
Úmluvou v souladu s rozhodnutím 2/16, aby tak urychleně 
učinily.  

- vyzývá smluvní strany a země, které nejsou smluvními 
stranami Úmluvy, aby potvrdily své kontaktní osoby nebo 
nominovaly nové národní kontaktní osoby pro výměnu informací. 

ČR nominuje kontaktní osobu odpovědnou za oficiální 
styk se smluvními stranami a pozorovateli pro 
vykonávání administrativních funkcí a pro vedení 
všeho oficiálního kontaktu se smluvními stranami pod 
Úmluvou. 

 
Plná znění rozhodnutí jsou k dispozici na: http://www.pops.int/ v anglickém jazyce 
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Příloha č. 3 
 

Rozhodnutí 9. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti  (19. - 30. 5. 2008, Bonn, 
Německo), ze kterých plynou úkoly pro ČR 

 

Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

IX/1 Hloubkové posouzení programu činností na zemědělskou 
biodiverzitu  
 
Mezinárodní iniciativa pro ochranu a udržitelné využívání 
opylovačů 

FAO vytvořilo „Global Plan of Action pro genetické zdroje živočichů“, 
který byl přijat na prvním jednání v Interlakenu, Švýcarsko, září 
2007.  

• Smluvní strany mají FAO poskytovat informace pro efektivní 
naplňování „Global Plan of Action“.  

• FAO má ve spolupráci se smluvními stranami a ostatními vládami 
pokračovat v provádění Mezinárodní iniciativy pro ochranu a 
udržitelné využívání opylovačů (rozhodnutí VI/5) a zvláště pak:  

• Dokončit sběr informací o opylovačích, jejich populacích a 
taxonomii, ekologii a vzájemných vazbách a vztazích. 

• Vytvořit rámec pro monitorování poklesů a identifikovat příčiny 
poklesu. 

• Zhodnotit zemědělskou produkci, ekologické a socio-ekonomické 
konsekvence poklesu opylovačů. 

• Sjednotit a sebrat informace o nejlepších metodách a „lessons 
learned“. 

• Vytvořit a realizovat aktivity k podpoře, prevenci a zabránění 
dalšímu poklesu opylovačů a jejich služeb na udržení lidského 

 
 
 
− seznámit se a naplňovat  mezinárodní 

iniciativou pro ochranu opylovačů 
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živobytí. 
• Šířit informace a výsledky výše uvedených bodů skrze CHM. 
• Smluvní strany mají pomoci rozvojovým státům v naplňování 

těchto úkolů. 
 
Mezinárodní iniciativa pro ochranu a udržitelné využívání 
půdní biodiverzity 

▪ Smluvní strany, podporované VT, mají naplňovat mezinárodní 
iniciativu o ochraně a udržitelném využívání půdy. 

 
 
Mezinárodní iniciativa o biodiverzitě pro výživu   

▪ FAO, VT  mají podporovat smluvní strany a ostatní vlády, stejně 
jako místní spolky farmářů a ostatní stakeholdery v  naplňování 
této iniciativy včetně výzkumu, vytváření kapacit a rozšiřování 
informací o nejlepších metodách, jako je zvýšení využívání 
„nevyužívaného dobytka a osiva“, a zveřejňovat tyto informace 
skrze CHM. 

 
Zemědělská biodiverzita a změna klimatu 

▪ Dokumentovat zjištěné dopady změny klimatu a brát v úvahu 
modelované dopady změny klimatu na zemědělskou biodiverzitu, 
využívat informace v sektorovém plánování v zemědělských 
oblastech a zveřejnit tyto informace např. skrze CHM. 

▪ Ve spolupráci s FAO a místními komunitami a ostatními 
stakeholdery sbírat informace a lessons learned o ochraně a 
udržitelném využívání zemědělské biodiverzity ve vztahu ke změně 
klimatu a biodiverzitě a o dopadech adaptačních a mitigačních 
opatření a plánování v oblasti zemědělství a zveřejňovat informace 
skrze CHM. 

▪ Adaptovat politiky a praktiky v zemědělství a sektorové programy 
měnícímu se klimatu a zlepšit kapacity farmářů, chovatelů 

 
 
 
 
 
− seznámit se a naplňovat mezinárodní 

iniciativu o ochraně a udržitelném 
využívání  

− propojovat tuto iniciativu s aktivitami 
v rámci UNCCD 

− zohledňovat tuto iniciativu při jednáních o 
nastavení režimu snižování skleníkových 
plynů po r. 2012 

 
 
− naplňovat tuto iniciativu v rámci možností 

ČR 
 
 
 
 
 
− sledovat nastavení zemědělských politik a 

dotací tak, aby odrážely problematiku 
změny klimatu, informovat a podávat 
zprávy o ochraně a udržitelném využívání 
v zemědělství ve vztahu ke změně klimatu, 
získávat tyto informace také od farmářů, 
podnikatelů 
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dobytka, pěstitelů, relevantních organizací a stakeholderů k řešení 
problematiky snížení nebezpečí souvisejícího se změnou klimatu. 

 
Zakomponování otázek biopaliv do programů činností  

▪ Otázka biopaliv je součástí programu činností, smluvní strany 
mají věnovat problematice patřičnou pozornost a informovat VT. 

 
Addis Abeba principy a metodiky udržitelného využívání 

▪ Rozvojové státy mají plně naplňovat finanční národní závazky ve 
vztahu k dalším finančním zdrojům poskytovaných do zahraničí, 
v souladu s článkem 20 CBD, k přenosu technologií, vědecké 
spolupráci, vytváření kapacit, jak bylo dohodnuto v rámci CBD, 
UNCED, WSSD a ostatních velkých fórech. Cílem pomoci je 
zajistit udržitelné využívání zemědělské biodiverzity v souladu 
s Principy z Addis Abeba a metodikami udržitelného využívání. 

 
Výzkum  

▪ Smluvní strany, ostatní vlády a organizace mají financovat a 
realizovat výzkum, který přispěje k naplňování programu činností 
pro zemědělskou biodiverzitu, včetně:  

▪ Zhodnotit zemědělské politiky, zda dosahují cíle výrazně snížit 
úbytek biodiverzity.  

▪ Vytvořit studie k hodnocení schopnosti různých zemědělských 
systémů chránit zemědělskou biodiverzitu a udržitelně ji využívat 
a zároveň být ekonomicky výnosnými. 

▪ Zkoumat možnosti užívání zemědělské biodiverzity k vytvoření 
udržitelných systémů zemědělství, které přispívají ke zlepšení 
živobytí, zvýšení biodiverzity a využívají těchto benefitů, stejně 
jako chrání nejohroženější a potenciálně užitečné druhy. 

▪ Zhodnotit a charakterizovat zárodečnou plazmu, potenciálně 
vhodnou pro adaptace na změnu klimatu. 

▪ Výzkum ke zvýšení odolnosti zemědělských systémů. 

 
 
 
 
 
 
− zohledňovat  problematiku biopaliv a 

biodiverzity do strategických a praktických 
opatření v ČR  

 
 
− zaměřit ZRS více také na problematiku 

zemědělství, které bude udržitelné a 
environmentálně šetrné s cílem naplnit toto 
rozhodnutí.  

 
 
 
 
− zaměřovat výzkum v oblasti zemědělství 

na tyto aktivity, spolupracovat s , VÚŽV, 
VÚRV a ostatními výzkumnými ústavy a 
institucemi 
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Všeobecné záležitosti  

▪ Spolu s dalšími rozvinutými státy propagovat zemědělské praktiky, 
politiky a programy, které jsou v souladu s CBD a mezinárodně 
vytvořenými cíli a závazky. 

▪ Spolu s dalšími rozvinutými státy a relevantními organizacemi 
poskytovat pomoc rozvojovým zemím tak, aby byly schopny 
naplnit program činností. 

▪ Umožnit přístup a přenos technologií, které přispějí k rozvoji 
udržitelných zemědělských praktik v souladu s článkem 16 CBD. 

▪ V souladu s rozhodnutím VIII/15 se věnovat otázce dodávání živin, 
depozicím dusíku a poskytnout informace VT o těch aktivitách, 
které vedou ke snížení hrozeb pro ochranu a udržitelné využívání 
biodiverzity a informace šířit skrze CHM. 

 
 
 
− při projektech ZRS  respektovat ochranu 

biodiverzity v rámci aktivit zaměřených na 
zemědělství 

 
− informovat o otázce živin, depozice dusíku 

IX/2 Zemědělská biodiverzita: biopaliva a biodiverzita  
 
Všechny smluvní strany a vlády mají v diskusích s relevantními 
organizacemi, stakeholdery, včetně místních a domorodých komunit: 

▪ Prosazovat udržitelnou produkci a využívání biopaliv s ohledem na 
prosazování přínosů a minimalizaci nebezpečí pro ochranu a 
udržitelné využívání biodiverzity. 

▪ Prosazovat pozitivní a minimalizovat negativní dopady produkce a 
využívání biopaliv na biodiverzitu, které by mohly ovlivnit socio-
ekonomické podmínky a zabezpečení potravin a energie. 

▪ Vytvořit a aplikovat správné politiky pro udržitelnou produkci a 
využívání biopaliv za současného zohlednění národních podmínek, 
berouce v potaz celý životní cyklus biopaliv (v porovnání 
s ostatními typy paliv), které přispívají k ochraně a udržitelnému 
využívání biodiverzity, za současného využití nástrojů a metodik 
pod CBD, zvláště pak:   
▪ Použít  principu předběžné opatrnosti v souladu s preambulí 

CBD, Addis Abeba principy a metodiky pro udržitelné využívání 

 
 
− naplňovat toto rozhodnutí ve strategických 

a praktických rozhodnutích v oblasti 
energetiky, zajistit spolupráci relevantních 
orgánů a institucí  

− promítnout rozhodnutí do národní 
legislativy, při jednáních v EU a informovat 
veřejnost o jeho existenci 

− odpovídat na notifikace sekretariátu a 
poskytovat mu informace o dopadu 
životního cyklu biopaliv na biodiverzitu 
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(Rozhodnutí VII/12) a další verze. 
▪ Použít ekosystémového přístupu (Rozhodnutí V/6). 
▪ Použít dobrovolné metodiky na biologické hodnocení (rozhodnutí 

VOOO/28). 
▪ Použít Akwé: Kon dobrovolné principy pro provádění kultního, 

environmentálního hodnocení ve vztahu k rozvoji v oblastech 
tradičně obývanými a využívanými místními a domorodými 
komunitami (rozhodnutí VII/16, F). 

▪ Program činností pro chráněná území (rozhodnutí VII/30), 
program činností pro článek 8(j) (rozhodnutí V/16) a ostatní 
relevantní programy činností CBD. 

▪ Světovou Strategii ochrany rostlin (rozhodnutí VI/9). 
▪ Principy pro invazní vetřelecké druhy (rozhodnutí VI/23). 
▪ Aplikaci udržitelného lesního hospodaření a nejlepších 

zemědělských praktik ve vztahu k biodiverzitě. 
▪ Národní strategie ochrany biodiverzity a akční plány. 
▪ Relevantní návody a metodiky vytvořené pod Cartagenský 

protokolem pro biologickou bezpečnost, kde to bude vhodné.  
 

Výzkumné a monitorovací potřeby 

▪ Také ostatní vlády, výzkumné komunity a ostatní relevantní 
organizace mají pokračovat ve výzkumu a monitoringu pozitivních 
a negativních dopadů produkce a využívání biopaliv na biodiverzitu 
a zkoumat ostatní socioekonomické aspekty, včetně těch, které 
mají vztah k místním a domorodým komunitám. 

▪ VT má tyto informace sbírat a zveřejňovat je na CHM. 
 

Spolupráce 

▪ Také ostatní vlády mají posílit ZRS zaměřenou na prosazování 
udržitelné produkce a využívání biopaliv skrze, kromě jiného:  
- Přenos environmentálně šetrných technologií pro udržitelnou 

produkci a využívání biopaliv v souladu  s článkem 16 CBD, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−  zahájit/pokračovat ve výzkumu  a 

monitoringu dopadů životního cyklu biopaliv 
na biodiverzitu 

 
 
 
 
 
− promítnout rozhodnutí do národní 

legislativy, při jednáních v EU a informovat 
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skrze severo-jižní, jiho-jižní regionální a trilaterální spolupráci, 
- Výměnu informací týkající se nejlepší technologie udržitelné 

produkce a využívání biopaliv s ohledem na zlepšování živobytí 
v rozvojových zemích. 

▪ V souladu s principem 11 Deklarace z Ria o životním prostředí a 
rozvoji a relevantními mezinárodními závazky:  
- Sdílet zkušenosti s rozvojem a aplikací nástrojů, relevantních 

pro udržitelnou produkci a využívání biopaliv, ve vztahu 
k propagaci pozitivních a minimalizaci negativních dopadů na 
biodiverzitu, berouce v potaz jejich celý životní cyklus (v 
porovnání s ostatními typy paliv), zvláště skrze zasílání těchto 
příkladů výkonnému tajemníkovi,  

- Účastnit se snah, které jsou prováděny v rámci různých orgánů 
CBD, které se věnují otázkám udržitelné produkce a využívání 
biopaliv, s ohledem na propagaci pozitivních a minimalizaci 
negativních dopadů na biodiverzitu a biodiverzitně příbuzné 
aspekty v souladu s mandátem CBD. 

 Jednání SBSTTA budou reflektovat došlé informace a „lessons 
learned“ jednotlivých zemí. 

veřejnost o jeho existenci 
 
 
 
− zohledňovat v ZRS problematiku biopaliv 
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IX/3 Světová strategie ochrany rostlin (GSPC)  
• Nominovat NFP pro GSPC 
• Vytvořit národní a regionální strategie pro ochranu rostlin 
s vhodnými cíli a v kontextu s národními strategiemi ochrany 
biodiverzity, jejich akčními plány a jinými relevantními národními a 
regionálními strategiemi a politikami tak, aby bylo dosaženo cíle 
2010 a relevantních Rozvojových cílů tisíciletí. 

• Implementovat cíle Strategie 1,2,3,4,6,7,10,12 a 15, a 
spolupracovat rovněž s ostatními relevantními resorty za hranicemi 
botanické a ochranářské problematiky. 

• Poskytnout, kde je to vhodné, dodatečné informace o 
pokroku dosažení cílů Strategie, včetně kvantitativních údajů a 
informací z jiných sektorů jako lesnictví a zemědělství, a to za 
účelem posílení implementace Strategie a její revize. 

• Podporovat sekretariát Úmluvy při koordinaci regionálních 
workshopů zaměřených na implementaci NBSAP tak, aby byla 
Světová strategie ochrany rostlin do jejich programů zahrnuta a 
shrnout jejich výsledky k úvaze na SBSTTA. 

 

− nominovat kontaktní osobu pro GSPC (v 
rámci konsorcia Botanických zahrad působí 
Botanická zahrada hl.m. Prahy), 
zohledňovat v Akčním plánu Strategie 
ochrany biologické rozmanitosti ČR  

 

− implementovat požadované cíle GSPC 

IX/4 Hloubkové posouzení probíhajících činností k otázce 
invazních vetřeleckých druhů,  které ohrožují ekosystémy, 
biotopy a druhy 
A. Mezery a nesrovnalosti v mezinárodním regulačním rámci 

• Kde je to vhodné, využít analýzy rizik a dalších postupů a 
standardů vytvořených IPPC (Úmluva o mezinárodní ochraně 
rostlin), OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) a dalšími 
relevantními organizacemi pro všechny nepůvodní invazní druhy 
s nepříznivými dopady na biodiverzitu rostlin, a to za účelem 
vyřešení zjištěných problémů s IAS na národní úrovni, a zejména 
zvážení aplikace procedur a standardů pro organismy, kteří jsou 
škůdci v rámci IPPC. 

• Národní delegace při OIE by zde měla přednést otázku nedostatku 
mezinárodních standardů pokrývajících problematiku IAS, zejména 
pak živočišných druhů, které nejsou uvedeny jako škůdci rostlin 

 
 
 
 
− provádět ustanovení tohoto rozhodnutí, při 

jeho provádění zajistit spolupráci MŽP, Mze 
a Státní rostlinolékařské správy. 

 
− MZe - jako NFP pro FAO se této otázce 

věnovat a následně podávat informace 
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v rámci IPPC, a druhů onemocnění vyjmenovaných pod OIE, a dále 
zvážit takové postupy, aby mohly být implementovány ustanovení 
Sanitární a fytosanitární dohody WTO (Světová obchodní 
organizace) a řešena rizika spojená s mezinárodním obchodem. 

• Národní delegace při FAO by měla řešit nedostatek mezinárodních 
standardů pokrývajících IAS, zejména živočišné druhy, které 
nejsou uvedeny jako škůdci rostlin pod IPPC, a zvážit další postupy 
k řešení této mezery vztahující se na introdukci, rybaření a 
akvakulturu, zahrnujíce také vytvoření srozumitelných, praktických 
a odborných metodik. 

• Předložit VT nejlepší příklady z praxe, které řeší rizika spojená 
s introdukcí nepůvodních druhů domácích zvířat, akvarijních a 
terarijních druhů a živých druhů sloužících jako návnada či pro 
jídlo. 

 B -  Pokračování, návazné aktivity hloubkového posouzení 
programu činností 

Aktivity a budování kapacit na národní, regionální a sub-regionální 
úrovni 

• Vytvořit a implementovat národní a kde je to možné i regionální 
strategie, politiky a programy k řešení problematiky IAS a jejich 
hrozeb pro biologickou rozmanitost na všech úrovních, a zajistit 
efektivní koordinaci mezi relevantními agenturami. 

• Podpořit rozvojové země, zejména nejméně rozvinuté země, malé 
ostrovní rozvojové země a země s přechodovou ekonomikou, aby 
mohly implementovat národní strategie a programy k IAS, 
berouce na vědomí také státy, jež jsou centry zdrojů. 

• Spolupracovat na vytvoření a využití včasných systémů varování, 
včetně sítě focal-pointů, a dále na vytvoření a využití mechanismů 
pro rychlou reakci. 

• Posílit a zlepšit zapojení farmářů a lokálních komunit a jejich účast na 
managementu nepůvodních invazních druhů, a zahrnout tyto aktivity do 
implementace národních strategií a akčních plánů na IAS. 

 
− na základě a z výsledků řady výzkumných 

projektů vytvořit národní strategii 
invazních druhů, která bude odrážet 
národní situaci a bude brát v úvahu a 
naplňovat mezinárodní dokumenty 

 
− dbát na to, aby při projektech ZRS byla 

ošetřena problematika IAS 
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• Pokud má smluvní strana možnost, tak podporovat budování 
kapacit rozvojových zemí, zejména nejméně rozvinutých zemí a 
malých ostrovních rozvojových zemí, stejně jako zemí 
s přechodnou ekonomikou, a povzbudit tyto subjekty k zajištění 
koordinace svých aktivit s cílem dosažení maximální efektivnosti. 

• Vzít na vědomí a pokud je to možné, budovat kapacity k řešení 
otázky, jak klimatické změny ovlivňují rizika spojená s introdukcí, 
usazením, šířením a dopady IAS. 

• Řešit hlavní mezeru v implementaci pracovního programu o IAS, 
což je nedostatek odborných, institucionálních a logistických 
kapacit k prevenci, eradikaci a kontrole IAS, mimo jiné např. 
fytosanitární a karanténní kontroly, včasná odhalení a 
mechanismy rychlé reakce, seznam incidentů a nehod při 
introdukci nepůvodních druhů, adekvátní vybavení do terénu, 
meziresortní plánování, ekonomické hodnocení a integrované 
politiky a právní rámce. 

Výměna informací o nejlepších praktikách a ponaučeních z praxe a 
rozvoj nástrojů 

• Dle § 11, rozhodnutí VIII/27, předložit případové studie, ponaučení 
z praxe a nejlepší techniky z praxe k implementaci „Guiding 
Principles (rozhodnutí VI/23)“, a další opatření k řešení hrozeb od 
IAS, a kde relevantní, také od nepůvodních invazních genotypů. 
Předložené návrhy smluvních stran by se měly zaměřit, mezi 
jiným, na příklady úspěšného užití: (a) procedur hodnocení rizik 
k ocenění socio-ekonomických, zdravotních a environmentálních 
dopadů IAS, včetně praktické implementace principu předběžné 
opatrnosti, v souladu s principem 15 Deklarace z Ria; (b) programů 
monitoringu a stálého sledování; (c) metod k vyhodnocení socio-
ekonomických, zdravotních a environmentálních dopadů invazních 
druhů a jaký užitek přináší jejich kontrola; (d) managementu cest 
kudy IAS pronikají, introdukce a šíření IAS, a zejména těch 
managementů, které jsou identifikovány v rozhodnutí VIII/27 jako 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− získávat informace o nejlepších praktikách 

a ponaučení z praxe o boji s IAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− dbát ustanovení tohoto rozhodnutí a 
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mezery, berouce v úvahu ekosystémový přístup; (e) obnovy 
ekosystémů, které byly degradovány IAS, včetně socio-
ekonomických aspektů. 

Managament, cesty šíření a vyhodnocení 

• Uvážit, a kde je to nutné, uvést v platnost mechanismy 
k zabezpečení cest šíření pro potenciální IAS, zejména ve 
vnitrozemských vodách, mořských a pobřežních ekosystémech, 
včetně lodní dopravy, obchodu, akvakultury. 

• Ratifikovat, pokud již není provedeno, Mezinárodní úmluvu o 
kontrole a managementu balastních vod  

• a sedimentů z lodí (International Convention for the Control and 
Management of Ship´s Ballast Water and Sediments). 

• Podpořit rozvoj a implementaci dobrovolných návrhů, certifikačních 
systémů a pravidel chování pro relevantní odvětví průmyslu a 
skupiny zainteresovaných subjektů včetně specifických metodik 
k prevenci introdukce, a managementu potencionálně invazních 
komerčně důležitých druhů (zahrnujících rostliny, domácí zvířata, 
bezobratlé, ryby a akvarijní a terarijní druhy). 
Dle paragrafu 4 rozhodnutí VI/23 zkoumat dopady dalších příčin 
introdukce, usazování a šíření  IAS, jako změny ve využívání 
krajiny a adaptační a mitigační opatření jako reakci na změnu 
klimatu. 

Komunikace, vzdělávání a povědomí veřejnosti 

• Posílit komunikaci na národní úrovni a synergie skrze resorty, 
včetně, kde je to vhodné, využitím modulu TEMATEA o IAS. 

• Zajistit lepší spolupráci a koordinaci mezi relevantními agenturami 
a autoritami na národní a regionální úrovni, včetně těch, které jsou 
odpovědné za otázky zvěrolékařství, rostlinolékařství, zemědělství, 
lesnictví, rybářství, životní prostředí a biodiverzitu, a zvážit 
vhodnost vytvoření národních koordinačních center s cílem zajistit 
koordinovaný a vědecky podložený přístup k řešení problémů 

informovat o jeho provádění a naplňování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− při provádění projektů VaV a ostatních 

výzkumných projektů brát v potaz 
existenci tohoto rozhodnutí  
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s IAS. 
• Podpořit programy na zvýšení povědomí o problematice IAS na 

všech úrovních jak pro ty, kteří rozhodují, tak pro praktiky pracující 
v úsecích životního prostředí zahrnujících sladké vody i 
suchozemské prostředí, zejména v zemědělství, akvakultuře a 
lesnictví, a dále v obchodu v oblasti zahradnictví a domácích zvířat, 
a dále více obecně v oblasti dopravy, obchodování, cestování a 
turismu, které jsou potencionálními cestami pro biologické invaze. 

Zajištění prostředků 

Zajistit adekvátní a včasnou finanční podporu s cílem umožnit 
Globální program o invazních druzích (GISP) a splnění úkolů 
navržených v jeho mnoha rozhodnutích. 

IX/5 
 

Lesní biodiverzita  
(1)  
• Posílit implementaci programu činností pro lesní biodiverzitu, včetně 
případného budování kapacit, a řešit problémy zjištěné ve zprávě o 
posouzení programu činností, včetně nedostatečných 
monitorovacích systémů a včasných reakcí na extrémní projevy 
počasí. 

• Řešit jako prioritu člověkem vyvolané hrozby pro lesní biodiverzitu, 
včetně neregulovaného a neudržitelného využívání lesních produktů 
a zdrojů, změny klimatu, ilegálního převodu půdy, fragmentace 
biotopů, degradace životního prostředí, lesních požárů a invazních 
vetřeleckých druhů. 

• V národních strategiích a akčních plánech, národních lesních a 
jiných souvisejících programech vzít na vědomí při řešení těchto 
hrozeb cíle programu činností pro lesní biodiverzitu. 

• Podporovat a budovat kapacity pro udržitelný management v lesích, 
včetně managementu mimoprodukčních funkcí lesa. 

• Podporovat a budovat kapacity pro management a hodnocení 
lesních ekosystémových služeb, jako prvku udržitelného způsobu 
hospodaření v lesích. 

 
 
− zahrnout cíle Programu činností pro lesní 

biodiverzitu do NLP, SOPK a jejich 
následných revizí  

 
− pracovat na konceptu hodnocení 

ekosystémových služeb lesa 
 
− podávat informace o překážkách 

praktikování  udržitelného způsobu 
hospodaření v lesích a problémy řešit 

 
− u lesů v majetku státu (LČR,VLS) v lesních 

porostech s druhovou skladbou blízkou 
přirozené nepřipouštět při obnově lesa 
uplatňování postupů vedoucích k změně 
základní dřeviny z listnaté na jehličnatou. 
Dále zvyšovat podíl přirozené obnovy lesa 
při obnově lesa, tomu přizpůsobit 
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• Řešit překážky udržitelného způsobu hospodaření v lesích, jako 
například nedostatečného přístupu k produktům s přidanou 
hodnotou, produktů, které pocházejí z lesů s udržitelným způsobem 
hospodaření. 

• Zlepšit monitoring, inventarizaci a podávání zpráv o lesní 
biodiverzitě na všech příslušných úrovních. 

• Posílit snahy k vytvoření, údržbě a rozvoji národních/regionálních 
sítí chráněných lesních území a ekologické konektivity tam, kde je 
to vhodné, a identifikovat oblasti důležité z hlediska lesní 
biodiverzity, berouce v úvahu cíl, aby bylo alespoň 10 % každého 
světového lesního typu efektivně chráněno, dle Rozhodnutí VIII/15. 
Posílit snahy k poskytování udržitelného financování ze všech 
dostupných zdrojů, včetně inovativních finančních mechanismů, pro 
vytváření a management chráněných lesních oblastí. 

• Zvýšit meziresortní spolupráci na všech úrovních k lepší 
implementaci pracovního programu Biodiverzita v lesích a 
rozhodnutí stanovených Fórem Spojených národů o lesích (UNFF) 
tak, aby bylo dosaženo cíle 2010 a čtyř Globálních cílů o lesích. 

• Podporovat multidisciplinární vědecký výzkum k lepšímu pochopení 
dopadů degradace životního prostředí a změn klimatu na odolnost 
ekosystémů, ochranu a udržitelné využívání lesní biodiverzity 
s cílem maximalizovat pozitivní a vyhnutí se negativním dopadům 
klimatických změn na lesní biodiverzitu, včetně mitigačních a 
adaptačních opatření. V tomto smyslu podporovat IUFRO vedenou 
iniciativu CPF o vědě a technologii. 

• Podporovat a uplatnit udržitelný způsob lesního hospodaření a 
ekosystémový přístup k zachování lesní biodiverzity a 
ekosystémových funkcí ve všech typech lesů; podporovat obnovu 
lesů a minimalizovat degradaci lesních ploch tak, aby byly splněny 
cíle pracovního programu, včetně řešení otázky klimatických změn. 

• Posílit vymahatelnost a úlohu lesního práva na všech úrovních, 
přijmout efektivní legislativní a dobrovolné nástroje k zabránění 
využívání lesních produktů a zdrojů v rozporu s národní legislativou, 

používané postupy obnovy lesa. 
 
− pokračovat v národní inventarizaci lesů  
 
− věnovat pozornost řešení problematiky 

lesnictví a změny klimatu 
 
− vytvořit metodiku stanovování 

normovaných stavů spárkaté zvěře a 
plánování odlovu na základě hodnocení 
stavu ekosystémů v honitbě 

 
− řešit problematiku GM stromů podle 

rozhodnutí. 
 
− u lesů v majetku obcí a soukromých osob 

podporovat finančními a administrativními 
nástroji zvyšování podílu přirozené obnovy 
lesa při obnově lesa, podporovat používání 
vhodných postupů obnovy lesa 

 
− zajistit vhodnými finančními a 

administrativními nástroji účinnou ochranu 
a záchranu genofondu cenných místních 
populací lesních dřevin, včetně dřevin 
hospodářsky málo významných. 
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včetně produkce dříví, neprodukčních zdrojů, divoké zvěře; dále 
lesních biologických zdrojů; a souvisejícího obchodu. 

• Spolupracovat se soukromým sektorem a dalšími relevantními 
subjekty v naplňování programu činností a přimět je k tomu, aby 
snížili odlesňování a degradaci lesních ploch, a naopak zvýšili úsilí 
k zalesňování a obnově, a to pokud možno původními druhy dřevin; 
a dále povzbudit vytváření dobrovolných závazků a spolupráce mezi 
soukromým sektorem a nevládními organizacemi. 

• Podporovat národní a mezinárodní výzkum vztahu zemědělství a 
lesnictví a využít výsledky k identifikaci a rozšiřování dobrých 
praktických příkladů, které podporují ochranu a udržitelné využívání 
lesní a zemědělské biodiverzity. 

• Uznat potencionální roli důsledných, vhodných a dobrovolných 
obchodních mechanismů certifikace, systémů správy a zadávání 
veřejných zakázek, které podporují využití zdrojů dřeva a jiných 
produktů z udržitelně obhospodařovaných lesů. 

• Zvýšit obecné povědomí o udržitelnosti u spotřebitelů a přijmout 
taková opatření, která budou řešit dopady neudržitelné spotřeby na 
lesní biodiverzitu. 

Geneticky modifikované stromy  
• Potvrdit, že při řešení otázky GM stromů je potřeba uplatnit princip 
předběžné opatrnosti. 

• Autorizovat pěstování GM stromů pouze, pokud jsou známy 
kompletní výsledky studií z ochranného prostředí, včetně pokusů ve 
sklenících a ohraničených venkovních prostorách, a to v souladu 
s národní legislativou a po vyřešení dlouhodobých efektů těchto 
stromů na biodiverzitu, a po komplexních a vědecky podložených a 
transparentních hodnoceních rizik. 

• Uznat právo smluvních stran, v souladu s jejich národními 
legislativami, na zastavení pěstování GM stromů, zejména pokud na 
toto upozorňuje analýza hodnocení rizik, nebo kde nejsou 
k provedení těchto analýz dostatečné kapacity. 
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• Dále pracovat na vytvoření kritérií hodnocení rizik pro GM stromy. 
• Vzít na vědomí výsledky workshopu Kanada-Norsko o analýzách 
rizik pro objevující se žádosti o živé GMO (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/4/INF/13) a rozhodnutí COP-MOP4 o tom, že se bude konat 
AHTEG o analýzách a managementu rizik, který bude rovněž řešit 
GM stromy. 

• Spolupracovat s relevantními organizacemi na vytváření metodik 
pro analýzy rizik GM stromů a metodik řešících potencionální 
negativní a pozitivní dopady na životní prostředí a socio-
ekonomické dopady na ochranu a udržitelné využívání lesní 
biodiverzity, spojené s využíváním GM stromů. 

• Poskytnout VT skrze CHM vhodné informace a vědecky podloženou 
evidenci týkající se všeobecných dopadů GM stromů na ochranu a 
udržitelné využívání biologické diverzity. 
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 (2) Lesní biodiverzita a změna klimatu, ekosystémové služby 
▪ Zajistit, aby aktivity prováděné za účelem snižování emisí 

z odlesňování a degradace lesních ploch nebyly v rozporu s cíli 
Úmluvy a naplňováním programu činností, ale aby podporovaly 
tento program, poskytovaly přínos pro lesní biodiverzitu, a aby do 
těchto činností byli zahrnuti také experti na biodiverzitu. 

• Řešit přímé i nepřímé, pozitivní i negativní dopady produkce a 
využití biomasy pro energii na lesní biodiverzitu, zejména u 
velkovýrobních procesů.  

• Uznat a zvýšit povědomí o potenciálu lesní genetické diverzity 
k řešení problematiky klimatických změn, zachování odolnosti 
lesních ekosystémů a možnosti objevu nových produktů. 

• Dále rozvíjet znalosti o službách, které poskytují lesní ekosystémy a 
implementovat, kde je to vhodné, inovativní nástroje k zajištění 
těchto služeb, jako např. platby za ekosystémové služby (PES). 

• Zajistit výměnu informací o dopadech acidifikace, eutrofizace, která 
je spojená s odlesňováním a lesní degradací, na lesní biodiverzitu, a 
zvýšit úsilí k omezení jejich negativních dopadů. 

• Podporovat obnovu lesa v souladu s udržitelným způsobem lesního 
hospodaření přes Global Partnership on Forest Landscape 
Restoration a jiné regionální mechanismy spolupráce. 

• Posílit meziresortní úsilí k integrovaným přístupům s cílem zajistit 
konzistenci mezi politikami, které ovlivňují lesní biodiverzitu, 
berouce v úvahu nástroj vytvořený Sekretariátem CBD. 

− podporovat výzkum a monitorování dopadů 
změny klimatu na vybrané skupiny rostlin 
a živočichů 

 
 
− při vytváření politik dbát pravidla zpětné 

vazby a poskytování informací tak, aby se 
předešlo duplicitám 

 
 
− podporovat spolupráci v rámci resortů MZe 

a MŽP v problematice lesní biodiverzity a 
změny klimatu 
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Motivační opatření (článek 11) 

• Provádět akce ke snížení emisí z odlesňování a degradace lesa 
v rozvojových státech, které nepůjdou proti cílům v této Úmluvě, 
ale budou přínosem pro lesní biodiverzitu a také pro místní 
komunity. 

• Účastnit se mezinárodního semináře o odstraňování škodlivých a 
zavádění pozitivních opatření. Na semináři prezentovat zkušenosti 
ČR. 

 
− zajistit účast na semináři, informovat o 

těchto opatřeních/ zkušenostech z ČR. 

1Ekosystémový přístup  

• Posílit a více a efektivněji podporovat ekosystémový přístup, jako 
potřebný nástroj k implementaci SOBR ČR, v dalších relevantních 
politických mechanismech, probíhajících aktivitách v rámci CEPA, 
stejně jako v rozhodovacích procesech na různých úrovních, které 
jsou spojeny s účastí všech dotčených stran. 

• Dále podporovat využití ekosystémového přístupu ve všech 
resortech a zlepšit meziresortní spolupráci, stejně jako podporovat 
vytvoření konkrétních iniciativ a pilotních projektů na národní 
a/nebo regionální úrovni, jejichž zásadním principem je 
ekosystémový přístup. 

• Dále implementovat iniciativy na budování kapacit a při tom např. 
využít  regionální workshopy, nástroje, které byly zpřístupněny přes 
Source Book (informační databáze na webových stránkách CBD 
k ekosystémovému přístupu), a jiné informační nástroje. 

• Pokračovat, v souladu s rozhodnutími VI/12, odstavce 2(a), a 
VII/11, odstavce 9(d) v předkládání případových studií, ponaučení 
z praxe a zajistit podávání dalších vstupních informací. 

• Brát v úvahu ekosystémový přístup při plnění Rozvojových cílů 
tisíciletí a aktivit chápaných jako odpověď na změnu klimatu. 

• K aplikaci a monitoringu ekosystémového přístupu vytvořit efektivní 
spolupráci na všech úrovních státní správy, a to s vědomím, že 
tento přístup může být efektivně využit na lokální úrovni za přímé 
účasti lidí žijících v daném místě. 

 
− podávat informace a případové studie o 

aplikaci ekosystémového přístupu na 
adresu VT 
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• Zajistit vhodnou propagaci ekosystémového přístupu. 
• Uvážit problémy, které mohou nastat u aplikace ekosystémového 
přístupu např. v souvislosti s pronájmem pozemků tak, aby byly 
v souladu s politikami, zákony a metodikami na národní úrovni.  

• Poskytnout informace o výstupech a pokroku v těchto aktivitách 
prostřednictvím podávání zpráv a CHM. 

• Vytvořit metodiky k aplikaci ekosystémového přístupu pro dané 
biogeografické oblasti a podmínky a pokračovat v existujícím úsilí. 

• Poskytnout místním a domorodým komunitám vhodnou finanční a 
technickou podporu, aby mohly vypracovat případové studie a 
projekty k aplikaci ekosystémového přístupné, který bude v souladu 
s národní legislativou, tradičním udržitelným využíváním a se 
systémy managementu zdrojů. 
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IX/8 Vyhodnocení implementace cílů 2 a 3 Strategického Plánu  

Národní strategie ochrany biodiverzity a akční plány 

• Vytvořit Národní strategii ochrany biologické rozmanitosti a akční 
plán nejpozději do COP 10. 

• Zajistit, aby NBSAP byly zaměřeny na konkrétní, praktické a 
prioritní aktivity, a aby zajistily rámec pro implementaci tří cílů 
Úmluvy a jejich odpovídajících ustanovení a metodik. 

• Zajistit, aby NBSAP vzaly v úvahu principy Deklarace z Ria o 
životním prostředí a rozvoji. 

• Zdůraznit integraci tří cílů Úmluvy do relevantních resortních a 
meziresortních plánů, programů a politik. 

• Podporovat otázku rovnosti žen a mužů. 
• Podporovat synergie mezi aktivitami naplňujícími cíle Úmluvy a boj 
proti chudobě. 

• Učit prioritní činnosti na národních a regionálních úrovních, včetně 
strategických činností k dosažní tří cílů Úmluvy. 

• Vytvořit plán k mobilizaci národních, regionálních a mezinárodních 
finančních zdrojů k podpoře prioritních aktivit, přičemž je nutno 
zvážit existující a nové finanční zdroje. 

 
Komponenty NBSAP – co mají strategie obsahovat 

• Vzít v úvahu ekosystémový přístup. 
• Zdůraznit, že biodiverzita, včetně ekosystémových služeb, přispívá 
k boji s chudobou, rozvoji na národní úrovni a lidskému blahobytu; 
a dále podtrhnout ekonomické, sociální, kulturní a další hodnoty 
biodiverzity tak, jak je uvedeno v Úmluvě; a využít metodik a 
koncepčních rámců Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí. 

• Nalézt největší hrozby pro biodiverzitu, včetně přímých i nepřímých 
důvodů změn v biodiverzitě, a zahrnout činnosti k řešení 
nalezených problémů. 

• Kde je to vhodné, vytvořit cíle na národní a regionální úrovni 
k podpoře implementace NBSAP, v souladu s flexibilním rámcem 

 
 
 
− SOBR ČR byla vytvořena, schválena vládou 

2005 
 
− vytvořit plán mobilizace finančních zdrojů 

pro ochranu přírody a krajiny přímo ze 
státního rozpočtu, aby bylo zajištěno trvalé 
financování.  

 
− provádět monitoring pro SOBR ČR také 

v letech 2009-10, vyhodnocovat a 
informovovat ostatní resorty 

 
− do 2009 dokončit revizi SPOPK ČR. 
 
− při revizi SUR ČR, SPŽP ČR a dalších 

strategických dokumentů zahrnout vždy 
otázky biodiverzity, a to v kontextu 
schválené SOBR ČR a zajistit provázanost 
cílů. 

 
− zohlednit při aktualizaci Strategie plnění 

MGD, Koncepce ZRS, SUR ČR, Národního 
programu na zmírnění dopadů změny 
klimatu v Č 
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vytvořeným v rozhodnutích VII/30 a VIII/15 a berouce na vědomí 
ostatní relevantní strategie a programy, jako např. Globální 
strategii ochrany rostlin. 

 
Podpůrné procesy 

• Zahrnout a provádět národní plány pro  rozvoj kapacit 
k implementaci NBSAP. 

• Zahrnout všechny relevantní sektory a dotčené subjekty, které mají 
významný dopad nebo mají prospěch z využívání biodiverzity a 
ekosystémových služeb. 

• Vytvořit nebo posílit institucionální uspořádání na národní úrovni 
k podpoře, koordinaci a monitoringu implementace NBSAP. 

• Vytvořit a implementovat komunikační strategii pro NBSAP. 
• Zahrnout otázku biodiverzity do dalších strategií na národní úrovni, 
včetně Strategii k MDG, Strategie udržitelného rozvoje, Strategie 
k adaptaci na klimatické změny, stejně jako do resortních strategií 
a zajistit, aby NBSAP byly implementovány v souladu s těmito 
dokumenty. 

Monitoring a přezkoumání/revize 

• Na národní úrovni vytvořit mechanismus zahrnující indikátory, a 
podporovat regionální spolupráci za účelem monitoringu 
implementace NBSAP a pokroku k dosažení cílů na národní úrovni, 
s ohledem na adaptace na změnu klimatu; a poskytovat SCBD 
pravidelné reporty s informacemi orientovanými na výsledky.  

• Posoudit NBSAP a identifikovat úspěchy, omezení a překážky 
v implementaci a najít způsoby řešení těchto překážek, včetně 
revize strategie tam, kde je to třeba. 

• Zpřístupnit NBSAP skrze CHM.  
• V souladu s metodikou pro vytvoření 4. národních zpráv, dle 
rozhodnutí VIII/14, podat zprávu o pokroku v implementaci SOBR 
ČR, a to do konce března 2009. 
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 Prioritní oblasti pro budování kapacit, přístup a přenos 
technologií 

▪ Naplnit povinnosti a závazky v souvislosti s článkem 20 Úmluvy. 
• Vytvořit a posílit národní CHM za účelem podpory vědecké a 
technické spolupráce s ostatními smluvními stranami Úmluvy, 
zejména s rozvojovými zeměmi, nejméně rozvinutými zeměmi a 
malými ostrovními rozvojovými státy a zeměmi s přechodovou 
ekonomikou. 

• Přispět k iniciativám zaměřeným na hodnocení přínosů a slabých 
míst k implementaci tří cílů Úmluvy. 

 
− zajistit pravidelné a dostatečné financování 

fungování CHM. 
 

 Mechanismus pro provádění Úmluvy a vstupy do procesu 
revize Strategického plánu za 2010 

• VT předloží přehled o metodikách, které byly v rámci CBD kdy 
vytvořeny a to včetně návodů, principů, programů činností pro 
provádění CBD v kontextu Strategického plánu, včetně analýzy 
vztahů mezi jednotlivými tématickými programy. 

• Smluvní strany mají toto shrnutí připomínkovat. 

 
 
− zapojit se do procesu přípravy nového 

Strategického plánu. 

IX/9 Proces k revizi Strategického plánu 

• Předložit představu o tom, jak byl měl Strategický plán revidován a 
aktualizován, přitom spolupracovat s ostatními akademickými 
institucemi, vědeckými orgány a ostatními komunitami.  

• Účastnit se jednání WGRI 3, která bude posuzovat a připravovat 
aktualizaci Strategického plánu. 

 
− zapojit se do jednání pro  revizi 

Strategického plánu, prosazovat synergický 
přístup. 

IX/10 Příprava třetí edice Globálního biodiverzitního výhledu (GBO)  
• Poskytnout dobrovolný příspěvky k přípravě a produkci třetí edice 
GBO a to tak, aby byl GBO 3 dokončen před COP10 ve všech 
jazycích OSN, a aby mohla SBSTTA posoudit návrh výhledu na 
svém 14. zasedání. 

• Poskytnout relevantní data o stavu a trendech biodiverzity a 
pokroku při naplňování Úmluvy včetně jejího Strategického plánu, 
o příkladech z praxe zaměřených na snižování míry ztráty 
biodiverzity, a předložit včas 4. národní zprávu. 

 
− poskytovat na vyžádání relevantní data o 

stavu a trendech biodiverzity. 
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IX/11 
  

Revize naplňování článku 20 a 21 Úmluvy 
A – Hloubková revize dostupnosti finančních zdrojů  

Nedostatek financí je hlavní příčinou malého pokroku v naplňování 
cíle 2010, proto je nutné:  
▪ Zlepšit podávání finančních informací a  dat.  
▪ Zlepšit podávání informací o finančních potřebách pro naplňování 

tří cílů Úmluvy a podávat pravidelně zprávy VT. 
▪ Zvýšit snahy o hodnocení (jak to bude vhodné) ekonomických 

nákladů ztráty biodiverzity a ekosystémových služeb, stejně tak 
přínosů z provedených aktivit ke snížení ztráty biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb, s cílem informování těch, 
kteří rozhodují, a zvýšit povědomí veřejnosti, např. jako příspěvek 
do „světové studie o ekonomice ekosystémů a biodiverzity“.  

▪ Umožnit mobilizaci soukromých investic a investic veřejného 
sektoru do ochrany biologické rozmanitosti  a ekosystémových 
služeb. 

▪ Identifikovat, zapojit a posílit jiho-jižní spolupráci  jako 
komplementární k severo-jižní spolupráci s cílem zvýšit odbornou, 
finanční, vědeckou a technologickou spolupráci a inovace pro 
biodiverzitu. 

▪ Posílit národní administrativní a manažerské kapacity s cílem 
umožnit efektivní využívání zdrojů. 

▪ Při financování biodiverzity vždy brát v potaz otázku rovnosti žen a 
mužů, případně 8j. 

 
 
− zajistit naplňování rozhodnutí 
 
− finančně posilovat ochranu přírody a 

krajiny  s důrazem na ochranu biodiverzity 
podle CBD.  

 
 
− zvýšit %HND v ZRS ve vztahu 

k biodiverzitě 
 
− informovat o naplňování této Strategie. 

 

B – Strategie pro mobilizaci zdrojů k podpoře dosahování tří 
cílů Úmluvy 

COP 9 přijal Strategii pro mobilizaci zdrojů  k podpoře dosahování tří 
cílů Úmluvy. Obsahuje 8 cílů pro zlepšení financování v ochraně 
přírody. 

▪ Spolu s OSN, Světovou bankou a regionálními rozvojovými 
bankami, ostatními relevantními mezinárodními a regionálními 
orgány a obchodním sektorem zahájit akce pro provádění 

− prostudovat Strategii pro mobilizaci 
finančních zdrojů, navrhnout způsoby 
řešení a provádění, vypracovat systém 
indikátorů a cílů k zajištění provádění 
Strategie.  

 
− nominovat z řad odborných útvarů 

kontaktní osobu  (NFP) – zajistí účast na 
konferencích a bude informovat o 
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Strategie pro mobilizaci zdrojů v podpoře naplňování tří cílů 
Úmluvy. 

▪ Přispět co nejdříve s finančními prostředky k provádění Strategie 
pro mobilizaci finančních zdrojů v souladu s článkem 20 CBD. 

▪ Přijít s inovativními finančními mechanismy k podpoře Strategie 
pro mobilizaci finančních zdrojů. 

▪ Poslat VT informace o konkrétních aktivitách a iniciativách, včetně 
odpovídajících cílů anebo indikátorů k dosažení strategických cílů, 
obsažených ve Strategii pro mobilizaci finančních zdrojů a o 
indikátorech k monitorování pokroku při provádění Strategie. 

▪ Nominovat NFP pro mobilizaci zdrojů, který bude mít na starosti 
naplňování a provádění této Strategie. NFP bude mít na starosti 
vypracovat odpovídající národní strategii se zapojením klíčových 
stakeholderů, jako NNO, obchodní sektor a v souladu se 
schválenou SOBR ČR. 

▪ Účastnit se jednání WGRI 3, které se bude otázkou dosažených 
úspěchů zabývat.  

▪ Informovat o naplňování cílů 1,3,6,8 na COP 10. 
▪ Informovat o naplňování cílů 2,5,7, 6,8 na COP 11. 
▪ Přispět informacemi ke zhodnocení naplňování Strategie na COP 

12. 

výsledcích jednání. Získat informace od 
NFP pro Strategii mobilizaci zdrojů o 
naplňování Strategie  

 

 

C – Zpráva o biologické rozmanitosti a financování, návaznost 
na Mezinárodní konferenci o financování pro rozvoj k revizi 
naplňování „Monterejského konsensu“ 

Konference se bude konat 29. listopadu - 2. prosince 2008 v Doha. 

▪ Účastníci konference – zakomponovat rozhodnutí z COP 9 do 
výstupů této konference.  

▪ Vlády a organizace mají zvýšit finanční zdroje pro efektivní a 
účinné provádění národních strategií a akčních plánů, zvláště 
k dosažení cíle 2010. 

▪ Vlády a organizace mají zahrnout do svých strategií pro boje 
s chudobou otázky biodiverzity a ekosystémových služeb. 

− zohlednit toto rozhodnutí v rámci přípravy 
návrhu na obeslání  Konference, včetně v 
zásadách postupu delegace ČR na jednání.  
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▪ Přispět k vytváření a přijetí mezinárodního režimu pro ABS do 
2010, v souladu s CBD. 

▪ Vytvořit a zavést inovativní mechanismy na místní, národní a 
mezinárodní úrovni k podpoře tří cílů Úmluvy berouce v potaz 
ochranu biodiverzity a ekosystémové služby a současně 
respektování práv a povinnosti domorodých obyvatel.  

IX/14 Přenos technologií a spolupráce 
▪ Ctít závazky vztahující se k financování a přenosu technologií pod 

Agendou 21, které byly potvrzeny na Světovém summitu, a zvýšit 
podíl na přenosu technologií a spolupráci ve vědě, technologiích a 
inovacích; a dále implementovat závazky vyplývající z článků 16 
až 19 Úmluvy. 

▪ Plnit Strategii pro praktické provádění programu činností pro 
přenos technologií a vědeckou a technickou spolupráci. 

▪ Účastnit se WGRI 3, na kterém bude diskutováno, zda bude 
vytvořen BTI jako iniciativa pro naplňování PoW pro přenos 
technologií. VT bude sbírat informace o možných součástech BTI. 

▪ Propagovat CHM jako hlavní nástroj pro přenos technologií. 

 
− plnit Strategii pro provádění programů 

činností s ohledem na možné projekty ZRS. 
 

IX/15 Návaznost na Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí 
(MA) 
▪ Propagovat skrze různé mechanismy národní, regionální a sub-

globální hodnocení ekosystémů, včetně vytváření scénářů, které 
budou reagovat a stavět na rámci a zkušenostech relevantních 
biodiverzitních hodnocení, jako např. MA. 

▪ Nejen smluvní strany, ale také vlády, relevantní organizace, 
stakeholdeři, skupiny 8j při navrhování a vytváření výše 
uvedených hodnocení brát v potaz:  
- Zapojení stakeholderů, včetně těch, kteří rozhodují na místní a 

národní úrovni. 
- Principy, koncepční rámce a výsledky MA, včetně služeb, které 

jsou poskytovány ekosystémy jako příspěvek k MDG. 
- Koncepční rámec Světového hodnocení stravu mořského 

životního prostředí (Global Assessment of the State of the 

 
− při vytváření strategií a koncepcí brát 

v úvahu výsledky MA. 
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Marine Environment). 
- Případové studie od domorodých a místních komunit, včetně 

těch, které vyzdvihují ekonomické hodnoty, stejně tak tradiční 
ne-tržní přínosy udržitelného managementu. 

- Specifickou hodnotu hodnocení jako je MA pro vytváření 
kapacit mezi  účastníky a stakeholdery. 

- Užitečnost poskytování volných a veřejných přístupů 
k minulým, současným a budoucím veřejným výsledkům 
výzkumů, hodnocení, map a databází o biodiverzitě, v souladu 
s mezinárodní  a národní legislativou. 

- Významnost podporování dalšího vytváření koherentních 
standardizovaných formátů pro sběr a zahrnutí dat a informací 
o biodiverzitě do budoucích hodnocení a analýz. 

▪ Podpořit, přispět a propagovat synergie mezi současně běžícími 
snahami o digitalizaci dat ve standardizované formáty, zpřístupnit 
data a analytické nástroje a dále vytvořit analytické nástroje 
k použití těchto dat pro politické a řídící účely. 

▪ Brát v úvahu rámec a zkušenosti MA při přípravě: 
- Hloubkových analýz programů činností Úmluvy v souladu 

s metodikou pro revidování těchto programů (rozhodnutí 
CIII/15, příloha III), včetně analýzy mezer ke zjištění, jak 
zohledňují ekosystémové služby. 

- Revize Strategického plánu po 2010 včetně vytváření cílů a 
indikátorů. 

▪ Využívat rámce, zkušenosti a zjištění MS vždy, když budeme 
revidovat, přezkoumávat, ale také provádět SOBR ČR a ostatní 
strategie ochrany přírody. 

IX/16 
 
 
 
 
 

Biodiverzita a změna klimatu 
A – návrhy pro zahrnutí problematiky změny klimatu do 
programů činností Úmluvy 

▪ Problematika změny klimatu by měla být zahrnuta do programů 
činností Úmluvy.  

▪ Při naplňování Úmluvy více integrovat otázky změny klimatu, plně 

 
− při naplňování rozhodnutí UNFCCC 

respektovat rozhodnutí z COP 9 a naplňovat 
toto rozhodnutí ve spolupráci s příslušnými 
institucemi, organizacemi a dalšími 
stakeholdery 
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přitom zapojit příslušné stakeholdery, brát v potaz modely měnící 
se spotřeby a produkce, aktivity budou zahrnovat:  
▪ Na území ČR identifikovat zranitelné oblasti, regiony, 

podregiony, případě typy ekosystémů, včetně zranitelných 
složek biodiverzity v rámci těchto oblastí, včetně dopadu na 
místní a domorodé komunity s cílem zvýšit národní, regionální a 
mezinárodní spolupráci. 

▪ Zahrnout otázky ve vztahu k dopadům změny klimatu – a to jak 
pozitivních tak negativních dopadů adaptačních a mitigačních 
opatření na biodiverzitu do národních strategií a akčních plánů. 

▪ Zhodnotit hrozby a možné dopady změny klimatu a mitigačních 
a adaptačních opatření na biodiverzitu. 

▪ Na území ČR identifikovat a přijmout a poté zavést monitorovací 
modelovací programy pro regiony, subregiony a ekosystémy, 
ohrožené změnou klimatu a propagovat mezinárodní spolupráci 
v této oblasti.  

▪ Posílit vědecké nástroje, metodologie, vědomosti, přístupy 
k tomu, aby bylo možné reagovat na dopady změny klimatu (jak 
pozitivní tak negativní) na biodiverzitu, včetně socio-
ekonomických a kulturních dopadů. 

▪ Posílit metodologii a vědomosti potřebné pro zahrnutí/propojení 
otázek biodiverzity a změny klimatu jako základní informace, 
scénáře, možné dopady a nebezpečí pro biodiverzitu, resilience a 
resistence ekosystémů a vybraných druhů a společenstev a 
podněcování k výměně takových informací na národní, regionální 
a mezinárodní úrovni.  

▪ Zvýšit zapojení stakeholderů v rozhodovacích procesech ve 
vztahu k dopadům změny klimatu  a souvisejících opatření na 
biodiverzitu. 

▪ Aplikovat principy a metodiky ekosystémového přístupu jako 
způsobu adaptivního managementu, používat tradiční 
vědomosti, vědu a monitoring. 

▪ Podniknout takové akce, které budou monitorovat dopady 
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změny klimatu a dopady příslušných aktivit na biodiverzitu.  
▪ Nejen ČR, ale také ostatní smluvní strany, donoři, relevantní 

organizace mají poskytnout finanční a technickou pomoc pro 
aktivity vytváření kapacit pro rozvojové země s cílem provádět 
aktivity ve vztahu k otázkám změny klimatu. 

 

B – Návrhy na oboustranně podpůrné aktivity, zaměřené na 
změnu klimatu v Úmluvách z Ria 

▪ Pokračovat v již započatých aktivitách, které plynou pro smluvní 
strany z  jiných Rio úmluv, a které jsou přílohou I. tohoto 
rozhodnutí, a naplňovat indikativní aktivity, které jsou přílohou II. 
rozhodnutí. 

▪ Podpořit vytváření plánů a strategií pro zmírňování dopadů změny 
klimatu v rozvojových státech. 

▪ Spolupracovat s NFP ostatních úmluv. 
▪ Naplňovat §11 rozhodnutí 1/CP.13 Akčního plánu z Bali, ve kterém 

se smluvní strany UNFCCC zavázali k naplňování Úmluvy skrze 
spolupracující aktivity. 

▪ Poslat VT informace o tom, jak zakomponovat otázky biodiverzity 
do aktivit reagujících na změnu klimatu. 

▪ Podpořit úsilí rozvojových zemí k monitorování dopadů změny 
klimatu na biodiverzitu na národní úrovni.  

▪ Využívat TEMATEA/Issue-Based Modules na změnu klimatu a 
biodiverzitu při plánování a naplňování oboustranně podpůrných 
aktivit mezi všemi Rio úmluvami ve vztahu k desertifikaci a 
biodiverzitě.  

 
 
 
− zajistit spolupráci mezi Rio úmluvami a 

spolupracovat  při naplňování přílohy I. a 
II.  

 
− naplňovat §11 Akčního plánu z Bali 
 
− v rámci ZRS podporovat naplňování 

rozhodnutí, vytváření strategií, plánů a 
koncepcí 

 
 

 

D – Shrnutí výsledků světového hodnocení mokřadů, 
biodiverzity a změny klimatu  

▪ Posílit spolupráci s Ramsarskou úmluvou a podněcovat účast 
zainteresovaných organizací a naplňování „metodiky pro světové 
aktivity v mokřadech“ a další akce, např. zmíněné ve „Světovém 
hodnocení mokřadů, biodiverzity a změny klimatu“, které mohou 
přispět k ochraně a udržitelnému využívání mokřadů. 

− zajistit spolupráci CBD, Ramsarské úmluvy, 
informovat Ramsarský výbor 
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IX/17 Biodiverzita suchých a sub-humidních oblastí 
 
• Zvažovat taková opatření v krajině, která podporují ochranu a 

udržitelné využívání biodiverzity a generují příjem místním 
komunitám. 

• Vytvořit demonstrační plochy za použití ekosystémového přístupu a 
brát v úvahu vazby mezi programem činností pro zemědělství a pro 
suché a subhumidní oblasti.  

− při projektech ZRS dbát na to, aby se co 
nejvíce šetřilo území země příjemce a 
nedocházelo k degradaci půdy 

− vhodnými metodami ochrany půdy 
zabraňovat erozi půdy 

− zajistit naplňování programu činností 
v rámci možností ČR 

IX/18 Chráněná území 
A – Revize provádění programu činností pro chráněná území. 
Více podrobností a detailů a předchozích rozhodnutí a 
programů činností  viz http://www.cbd.int/protected/ 

▪ COP 9 přivítal iniciativu LifeWeb prezentovanou Německem. 
▪ COP 9 rovněž přivítal iniciativu IUCN (WCMS) k vytváření světové 

databáze chráněných území s informacemi o účinnosti 
managementu, živobytí, vztahu k ukládání uhlíku apod.  

▪ S odkazem na rozhodnutí VIII/24, §4 a článek 20 a 21 CBD – 
poskytovat finanční podporu rozvojovým zemím, pomáhat jim při 
vytváření kapacity pro naplňování programu činností pro chráněná 
území (PoW PA) a pravidelně podávat zprávy, včetně národních 
zpráv pro Úmluvu a umožnit jim tak revizi cíle 2.2 programu 
činností pro chráněná území. 

▪ Do 2009 dokončit  - velice urgentně- ekologickou analýzu mezer a 
to buď nezávisle nebo s technickou a finanční pomocí donorů a 
partnerů s cílem dosáhnout 2010 a 2012 cílů a stejně tak dalších 
cílů PoW PA.   

▪ Podpořit aplikaci vhodných nástrojů a politických opatření, včetně, 
tam kde to bude vhodné, integrovaného územního plánování, 
s cílem lepšího zapojení CHÚ do širší krajiny a relevantních 
sektorových plánů, včetně těch, kteří usilují o vymýcení chudoby. 

▪ Zlepšit, ve spolupráci s partnery a donory, efektivitu 
managementu CHÚ a to primárně zvýšením technických, 
finančních a lidských kapacit, zvláště, skrze opatření pro vytváření 

 
− nominovat kontaktní osobu pro PA - 

seznámit se s programem činností pro 
chráněná území 

 
− přispívat do WDPA, WCMC aktuálními daty 

o CHÚ v ČR, vyřešit otázku zasílaní 
informací do WPDA a s nimi  dohodnout 
strukturu dat a kontaktní osobu, která 
bude data posílat 

 
− na základě výsledků ekologické analýzy 

mezer podat VT informace o lokalitách. 
 
− zvážit vytvoření multisektorového 

poradního výboru pro naplňování programu 
činností pro chráněná území  

 
− informovat správy CHÚ o existenci PoW PA, 

zapojit se do výukových programů a 
seminářů, oslovit správy NP, CHKO s účastí 
na těchto seminářích 

 
− zajistit účast na jednání pracovní skupiny 

pro CHÚ a regionálních seminářů  
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kapacit a to především v rozvojových státech. 
▪ Přednostně naplňovat 2. programový element PoW PA. 
▪ Odeslat VT informace o těch oblastech, které budou identifikovány 

na základě analýzy mezer a na základě SOBR ČR, které bychom 
chtěli vyhlásit jako chráněná území, pro účely informování těchto 
smluvních stran a organizací, které mají zájmy na jejich vzniku a 
financování. 

▪ Vytvořit multisektorové poradní výbory, které by se měly skládat 
především ze zástupců relevantních vládních agentur a oddělení, 
NGOs, soukromého sektoru, hospodářů na půdě a se zdroji, 
zástupců  akademické sféry a vědeckých institucí v podpoře 
naplňování PoW PA na národní a sub-národní úrovni. Výbory by 
měly být poradní a poskytovat doporučení, jak:  
- Lépe koordinovat a komunikovat mezi různými organizace a 

agenturami zapojenými do problematiky CHÚ, 
- Pomoci vytvořit národní cíle a akční plány pro naplňování PoW 

PA v kontextu SOBR ČR a akčních plánů v souladu s národní 
legislativou, 

- Zvýšit informování veřejnosti a vytvořit komunikační strategii 
pro PoW PA, 

- Monitorovat provádění a podporovat podávání zpráv o pokroku 
naplňování PoW PA, 

- Podporovat koordinovanou implementaci/provádění PoW PA 
s dalšími programy v rámci CBD a dalšími MEAs, 

- Podpořit technické vytváření kapacity a finančních programů ke 
zlepšení efektivity a účinnosti v provádění PoW PA, 

- Identifikovat politické a legislativní bariéry a vědomostní 
mezery a zlepšit podmínky pro provádění PoW PA, včetně 
vytváření inovativních finančních mechanismů, metodik, 
nástrojů a implementačních strategií. 

▪ Vytvořit a zabezpečit výměnu a používání vhodných nástrojů, 
adaptovaných na místní podmínky, včetně metod pro péči o 
přírodní zdroje místních komunit a  zlepšit, a kde to bude nutné a 

 
− stanovit kategorie IUCN pro jednotlivá 

ZCHÚ na národní úrovni,  Informace budou 
použity pro reporting 

 
− příprava 4. národní zprávy a poskytnout 

relevantní informace o naplňování 
programu činností pro chráněná území  

 
− v rámci ZRS při přípravě a realizaci 

projektů respektovat toto rozhodnutí 
 
− vytvořit tým expertů, kteří budou 

nápomocni v provádění programu činností 
pro CHÚ 

 
− využívat TEMATA moduly pro ulehčení 

provádění programu činností 
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možné diverzifikovat a posílit správcovské typy CHÚ v závislosti na 
národní legislativě. 

▪ Uvědomit si přidanou hodnotu soukromých CHÚ, CHÚ se sdíleným 
managementem a CHÚ, která jsou ve vlastnictví místních komunit. 

▪ Podporovat a propagovat rozvoj a důležitost ekologických sítí na 
všech úrovních. 

▪ Vytvořit efektivní proces pro plnou a účinnou účast místních 
komunit, za plného respektování jejich práv a uznání jejich 
odpovědnosti, vše v souladu s národním právem a mezinárodními 
závazky. 

▪ Dále vytvořit a provádět opatření pro rovnocenné sdílení nákladů a 
přínosů, které plynou z vytvoření a péče o chráněné území. 
Vytvořit z CHÚ důležitou součást místního a světového 
udržitelného rozvoje, v souladu s národní legislativou a 
mezinárodními závazky. 

▪ Podpořit vytvoření nebo posílení regionálních a subregionálních fór, 
které přispějí k efektivnímu provádění PoW PA na regionální úrovni 
a to zvláště pro a) zajištění spolupráce při vytváření (v souladu 
s národní legislativou) přeshraničních chráněných území a 
ekologických sítí, b) výměnu zkušeností s naplňováním PoW PA, c) 
koordinaci provádění regionální plánů pro vytváření kapacit, d) 
vytvoření regionálních uskupení expertů pro rozličná témata PoW 
PA e) uspořádání regionálních stolů pro donory s cílem 
spolupracovat s nimi, stejně tak s multilaterálními agenturami.  

▪ Zlepšit přenos technologií do rozvojových států s cílem posílit 
efektivitu managementu CHÚ. 

▪ S odvoláním na rozhodnutí VII/28, §31, které oceňuje důležitost a 
váhu jednotného mezinárodního klasifikačního systému pro CHÚ, 
který poskytuje stejné informace napříč regiony a zeměmi – např. 
systém IUCN kategorií, mají  smluvní strany a ostatní vlády 
přiřadit svým národním kategoriím CHÚ kategorie IUCN a pro 
účely reportingu poskytovat informace, konsistentní s těmi, 
obsaženými v IUCN.  



 54

▪ Vytvořit národní a regionální sítě dat s cílem umožnit výměnu a 
přístup k  informacím o národním  regionálním pokroku 
v provádění PoW PA, včetně poskytování informací do WDPA 
(světová databáze chráněných území) 

▪ Také  vlády, relevantní mezivládní organizace a místní a domorodé 
komunity, s podporou národních a mezinárodní nevládních 
organizací, výzkumných a akademických institucí a agentur, mají 
zvýšit aktivity a zdroje směrem k organizování a formování 
regionálních sítí technické podpory a kde to bude možné, pomoci 
jiným zemím v provádění programu činností pro chráněná území 
(PoW PA) a to prostřednictvím:  
- Vytváření vhodných a dostupných nástrojů např. inovativních 

systémů jako např. e-learningové programy, 
- Sdílení vědeckých informací a vědomostí, 
- Podpory a koordinace regionální workshopů, 
- Pořádáním regionálních/sub-regionálních odborných výukových 

seminářů pro klíčové otázky programu činností PoW PA, 
- Zlepšení partnerství a výměnných programů mezi agenturami a 

CHÚ v jednotlivých zemích, 
- Posílení národních a regionálních institucí, které jsou 

zodpovědné za organizování výukových seminářů. 
▪ Používat „TEMATEA issue-based modules“ 

http://www.tematea.org/ při provádění programu činností pro 
chráněná území. 

▪ Zajistit, aby ochrana a rozvojové aktivity v kontextu CHÚ 
přispívaly k vymícení chudoby a udržitelnému rozvoji a zajistit, aby 
přínosy z vytváření a managementu CHÚ byly spravedlivě a 
rovnocenně sdílené v souladu s národní legislativou a okolnostmi a 
činit tak vždy za plného zapojení místních komunit a jejich práv.    

▪ Nominovat kontaktní osobu pro naplňování PoW PA. 
 B – Možnosti mobilizace odpovídajících a načasovaných 

finančních zdrojů pro naplňování a provádění programu 
činností skrze různé mechanismy 

− zabezpečit analýzu finančních potřeb na 
úrovni státu pro chráněná území za 
součinnosti všech expertů a stakeholderů 
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COP 9 došel k závěru, že právě nedostatek financí je hlavní 
překážkou ve správném naplňování programu činností pro CHÚ. 
Rozhodnutí je určeno převážně donorským zemím (kam od COP 8 
patří také ČR), aby zabezpečily financování PoW PA v rozvojových 
zemích.  
Smluvní strany tedy mají:  
▪ Zabezpečit dostatečné finanční prostředky pro podporu 

rozvojových zemí v naplňování PoW PA. 
▪ Dokončit hodnocení finančních potřeb na úrovni států, vytvořit 

vhodné finanční plány, včetně inovativních mechanismů v souladu 
s článkem 20 CBD, Agendou 21 a relevantními rozhodnutími COP.  

▪ Vytvořit, v souladu se specifickými podmínkami, nutná opatření 
pro administrování a provádění vhodného finančního plánu, včetně 
vytváření takového managementu chráněných území, který 
povzbuzuje inovace v rozvoji a využívání finančních mechanismů, 
včetně partnerství soukromého a veřejného sektoru. 

▪ Posílit a zvýšit efektivitu využívání finančních zdrojů dalším 
zlepšováním kvality návrhů projektů v chráněných územích. 

▪ Propagovat a podporovat hodnocení ekosystémových služeb, které 
jsou poskytovány chráněnými územími, zvláště pak socio-
ekonomické náklady a přínosy pro domorodé a místní komunity a 
ostatní relevantní stakeholdery s cílem dosáhnout lepšího zapojení 
ochrany přírody a rozvojových procesů k umožnění příspěvku CHÚ 
k boji s chudobou a dosažení MDGs. 

▪ Zjednodušit a integrovat plánování a péči v chráněných územích 
v rozvojových programech obou,  donorů a rozvojových zemí, 
prostřednictvím objevování plného potenciálu obou, jak 
soukromého, tak veřejného mechanismu financování, který by 
dosáhl naplnění cílů MDGs. 

▪ Brát v úvahu národní cíle pro získávání grantů z národních a 
mezinárodních zdrojů pro naplňování. 

▪ Brát v úvahu alokování zdrojů k posílení kapacit pro analýzy 
hrozeb a tlaků na chráněná území a objevit možnosti pro výměnu 

 
− při ZRS zohledňovat  a naplňovat toto 

rozhodnutí 
 
 
− při vyjednávání 5. doplnění zdrojů GEF 

podporovat, aby v rámci programu na 
ochranu biodiverzity byly prosazovány 
priority programu činností pro chráněná 
území 

 
− při posuzování projektů ZRS podporovat 

ty, které mají primárně za cíl ochranu 
biodiverzity a udržitelný rozvoj. 

 
− zjistit možnosti vytváření partnerství 

soukromého a veřejného sektoru  
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informací a harmonizaci metodologií a mechanismů pro tyto 
analýzy. 

▪ Identifikovat finanční možnosti pro navrhování, vytváření a 
efektivní péči a řízení chráněných území v kontextu reagování na 
otázky změny klimatu, s odvoláním na rozhodnutí VIII/30. 

Donoři mají:  
▪ Zvýšit finanční podporu pro vytváření a péči o nová chráněná 

území a podávat zprávy o opatřeních, která donoři podnikli 
v naplňování rozhodnutí VIII/24, §24, písmen b,c,d. 

▪ Podpořit procesy podávání zpráv v rozvojových zemích ve vztahu 
k CHÚ. 

▪ Ve spolupráci s rozvojovými státy podniknout aktivity k rozvoji 
komplexních a cílených programů pro vytváření kapacit s cílem 
dosáhnout naplnění cílů a termínů v programu činností pro CHÚ 
v rozvojových státech, za současného respektování cílů v NBSAP. 

▪ Podniknout takové kroky, které zaručí a zvýší dostupnost 
finančních zdrojů a technické pomoci pro naplňování PoW PA, 
v souladu s cíli v NBSAP, berouce v potaz Pařížskou deklaraci o 
ZRS. 

▪ Podpořit doplnění zdrojů GEF, a to v souladu s cíli v PoW PA a 
potřebou nových a dodatečných financí k naplňování programu 
činností v rozvojových státech.  

▪ Ruku v ruce s tím, mají rozvojové státy klást velký důraz na 
naplňování programu činností pro chráněná území ve svých 
rozvojových plánech. 

▪ Nejen donoři, ale také nevládní organizace a finanční organizace 
mají podpořit rozvojové země prostřednictvím:  
− Poskytování adekvátní, načasované a odpovídající finanční 

pomoci, včetně nového a dodatečného financování, které jim 
umožní navrhnout a efektivně spravovat nová chráněná 
území, a kde to bude vhodné, vytvořit ekologické sítě, které 
jsou nutné pro dokončení kompletních a ekologicky 
reprezentativních národních a regionální systémů a soustav 
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chráněných území, pro zlepšení managementu chráněných 
území, včetně oblastí, které jsou spoluspravované, soukromé 
nebo jsou to oblasti místních komunit. 

− Poskytování finanční a odborné a technické pomoci a 
dotačních programů, národních environmentálních fondů a 
dalších způsobů dlouhodobého financování mechanismů 
chráněných území, které budou mít za cíl ochranu a 
udržitelný rozvoj. 

− Podporování návrhů pro provádění hodnocení finančních 
potřeb, plánů  udržitelného financování CHÚ, hodnocení 
ekosystémových služeb v CHÚ. 

− Poskytování finanční a odborné spolupráce pro rozvoj a 
provádění finančních strategií a plánů pro systémy 
chráněných území na národní úrovni. 

− Podporování těch projektů, které demonstrují roli, kterou 
hrají CHÚ v otázkách změny klimatu. 

− Podporování návrhů na partnerství soukromého a veřejného 
sektoru v rozvojových zemích. 

− Podporování vytváření kapacit pro místní a domorodé 
komunity k účasti na vytváření a péči o chráněná území ke 
zlepšení jejich životního standardu. 

− Podporování ochrany a udržování tradičních vědomostí pro 
ochranu a udržitelné využívání biodiverzity při managementu 
CHÚ. 

IX/19 Biodiverzita vnitrozemských vodních ekosystémů 
• NFP CBD spolupracovat s NFP Ramsarské úmluvy. 
• Posílit spolupráci  týkající se managementu vodních zdrojů 

v souladu s článkem 5 CBD a jako příspěvek k dosažení cíle 2010. 

− zajistit spolupráci mezi CBD a Ramsarskou 
úmluvou, podávat  a podávat informace o 
provádění úmluv. 

IX/20 Mořská a pobřežní biodiverzita 
COP 9 přijal vědecká kritéria pro identifikaci ekologických nebo 
biologicky významných mořských území s cílem ochrany volného 
moře a hlubokomořských biotopů. 
▪ Pokračovat ve výzkumu s cílem zlepšit chápání mořské 

− CZ jako vnitrozemský stát nesmí 
znečišťovat a ničit mořské prostředí - při 
mořských pracích respektovat toto 
rozhodnutí, upřednostňovat zájmy ochrany 
přírody a mořského prostředí nad 
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biodiverzity, zvláště vybraných biotopů mořského dna a mořských 
oblastí, které vyžadují ochranu, včetně provádění inventarizace, 
podílet se na hodnocení stavu a trendů mořské biodiverzity a 
biotopů, za současného důrazu na kriticky ohrožené a relativně 
neznámé biotopy. 

▪ Spolupracovat s ostatními státy v aplikaci vědeckých kritérií pro 
mořská území s cílem mitigace dopadu lidských aktivit na mořské 
oblasti.  

ekonomickými zájmy. 
 
 

IX/22 Světová taxonomická iniciativa – otázky pramenící 
z rozhodnutí VIII/3, včetně cílových výstupů 
▪ Všechny organizace, které se zabývají taxonomickým výzkumem, 

mají pokračovat ve vytváření a rozšiřování nástrojů a technik, 
sbírat data, sbírat a udržovat „referenční druhy“, vytvářet kapacity 
tak, aby (ideálně) do 2010 dokončily sběr pro rostliny, v souladu 
s cílem 1 Světové strategie ochrany rostlin a do roku 2012 pro 
ostatní organismy.   

▪ Vytváření kapacit pro taxonomii bude pokračovat i po roce 
2010 provádět aktivity plánované v programu činností, součástí 
by měly být české názvy druhů. 

▪ Zabezpečit podporu pro vytváření volně přístupného seznamu 
dostupných druhů, zabezpečit naplňování aktivit obsažených 
v příloze rozhodnutí.  

▪ Naplňovat přílohu rozhodnutí – Seznam výstupů, které mají být 
dosaženy prováděním jednotlivých aktivit programu činností pro 
GTI. Příloha obsahuje 55 výstupů, kterých má být dosaženo v cíli 
1: Hodnocení taxonomických potřeb a kapacit na národních, 
regionální a globální úrovni pro naplňování Úmluvy, cíli 2: Zajistit 
a udržet lidské zdroje, systémy a potřeby infrastruktury ke získání, 
sběru biologických druhů - vzorků, které jsou základní pro 
taxonomické poznání,  v cíli 3: Zabezpečit a zlepšit efektivní 
infrastrukturu/systém pro přístup k taxonomickým informacím – 
zajistit, aby země původu měly přístup k informacím o 
biodiverzitě, v cíli 4 – V souladu s hlavními tématickými programy 

− pokračovat v taxonomickém výzkumu, 
zajistit finanční podporu 

 
− při organizaci EBPRS konference v květnu 

2009 zahrnout úkoly z tohoto rozhodnutí 
do programu jednání 

 
 



 59

činností CBD zahrnout klíčové taxonomické cíle k vytvoření 
informačních potřeb pro ty, kteří rozhodují v ochraně a 
udržitelném využívání biodiverzity a jejích složek.  

IX/23 Odpovědnosti a náhrady škod 
• S odkazem na §4 rozhodnutí VIII/29 spolupracovat na posílení 
kapacit na národní úrovni s ohledem na opatření k prevenci škod na 
biologické rozmanitosti a vytvoření a implementaci národní 
legislativy; dále posílení politik a administrativních opatření 
k odpovědnosti a náhradám škod, a zajistit k tomuto účelu dostatek 
finančních zdrojů. 

- spolupracovat na naplňování tohoto 
rozhodnutí. 

 

IX/25 Jiho-jižní spolupráce  pro biodiverzitu pro rozvoj  
• Vytvořit, kde je to vhodné, spolupracující partnerství 
zainteresovaných subjektů mezi smluvními stranami a dalšími 
zeměmi na regionálních a sub-regionálních úrovních k tomu, aby 
řešili otázky spojené s biodiverzitou. 

• Podpořit organizaci Fóra jih - jih o biodiverzitě pro rozvoj, které se 
má konat na okraji 10. konference smluvních stran CBD ve městě 
Nagoya v Japonsku. 

• Podpořit spolupráci jih - jih usnadněním projektové a programové 
pomoci zaměřené na společnou ochranu a udržitelné využívání 
přeshraničních ekosystémů, s cílem přispět k zatavení úbytku 
biodiverzity. 

− při spolupráci z mimoevropskými zeměmi 
brát v potaz  toto rozhodnutí 

 
 

IX/26 Podpora zapojení obchodního sektoru 
• Zlepšit činnosti a spolupráci k zapojení obchodního sektoru do 

implementace tří cílů Úmluvy, včetně malých a středně velkých 
podniků, zejména s využitím partnerství veřejného a soukromého 
sektoru. 

• Pokračovat ve zvyšování povědomí o jednotlivých případech vztahů 
obchodního sektoru a biodiverzity. 

• Podpořit budování kapacit v rozvojových zemích, zejména v nejméně 
rozvinutých zemích a malých rozvojových ostrovních zemích, a zemích 
s přechodovou ekonomikou, s cílem zapojení obchodní komunity do 
implementace Úmluvy o biologické rozmanitosti. 

− zvýšit zapojení a spolupráci se soukromým 
sektorem, zvýšit informovanost, seznámit 
se s iniciativou „business and biodiversity“ 
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IX/27 Spolupráce mezi mnohostrannými environmentálními 
smlouvami a ostatními organizacemi 
• Spolupracovat s NFP ostatních environmentálních smluv s cílem 

dosažení synergií a koherence. 
• Používat „TEMATEA issue-based modules“ http://www.tematea.org/ při 

vytváření, provádění oboustranně podpůrných aktivit mezi env. 
smlouvami zlepšit tak koherenci v provádění těchto smluv.  

− v rámci ČR spolupracovat NFP všech env. 
smluv využívat TEMATEA moduly 

 
 

IX/28 Podpora zapojení měst a místních úřadů 
• S připomenutím §8 (s) rozhodnutí IX/9, které naléhá na smluvní 

strany, aby vytvořily, implementovaly a revidovaly jejich NBSAP a 
další ekvivalentní nástroje k implementaci NBSAP tím, že zahrnou 
otázky biodiverzity do hodnotících a plánovacích procesů na 
subnárodních a lokálních úrovních a tam, kde je to možné, tak 
budou rozvíjet strategie ochrany biodiverzity a  akční plány také na 
subnárodní úrovni.  

• Uznat úlohu měst a místních úřadů ve strategiích a akčních 
plánech, v souladu s národní legislativou, a usnadnit, aby přijaly 
praktiky k implementaci těchto strategií a akčních plánů; dále 
podporovat vytvoření strategií a akčních plánů na ochranu 
biodiverzity na lokálních úrovních, které budou v souladu s NBSAP. 

• Integrovat otázky biologické rozmanitosti do projektů zaměřených 
na rozvoj infrastruktury měst a obcí, a prozkoumat možnosti pro 
specifické budování kapacit a programů o biodiverzitě pro úředníky 
na lokálních úrovních, zodpovědných za implementaci těchto 
programů. 

• Podporovat města a obce v aktivitách, praktikách a inovacích, 
které budou sloužit k naplnění tří cílů Úmluvy a dosažení cíle 2010. 

• Kde je to vhodné, tak zapojit města a obce do (a) aplikace 
relevantních nástrojů a metodik vytvořených v rámci Úmluvy za 
účelem naplnění cílů Úmluvy; (b) sestavení informací o stavu a 
trendech biologické rozmanitosti, včetně sdělení vládě na národní 
úrovni jakýchkoliv komentářů a aktivit, které by přispěly k cílům 
Úmluvy. 

− uspořádat informační kampaň se zamřením 
na CBD, ostatní mezinárodní smlouvy se 
zaměřením na města 
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IX/29 Fungování úmluvy 
I. Konference smluvních stran (COP) 
VT předloží návrh na revizi periodicity jednání COP po COP 10. 
• Při navrhování nových rozhodnutí brát v úvahu rozhodnutí již 
přijatá. 

• WGRI 3 – diskutovat periodicitu jednání a nový Strategický plán a 
víceletý plán činností 2011-2022.  

− podílet se na jednáních týkající se 
projednávání periodicity jednání 
podpůrných orgánů Úmluvy a samotného 
zasedání konference smluvních stran 
Úmluvy, využít zkušeností dalších 
mezinárodních env. smluv 

 

II. SBSTTA 
Nové body do modus operandi SBSTTA 
▪ Účastnit se řádně procesu přípravy dokumentů na jednání SBSTTA. 
▪ Zaručit, aby na jednání SBSTTA jezdili experti. 
Nové a prioritní otázky ve vztahu k ochraně a udržitelnému 
využívání biodiverzity 
▪ Vyzývá VT, aby informoval, jaké téma bude zařazeno na 

program COP v souvislosti s § 10 tohoto rozhodnutí. 

− zajistit účast expertů na jednání SBSTTA 

 
III. Rušení rozhodnutí, která pozbývají platnosti 
▪ Seznam rozhodnutí, která pozbývají platnosti je uveden 

v UNEP/CBD/COP/9/22. 

− vést v patrnosti 

 
IV. Přístup orgánů a agentur na jednání CBD 
▪ COP 9 přijal závazný postup pro nominování se organizací na 

jednání CBD. 

− postupovat podle přílohy rozhodnutí při 
zajišťování účasti pozorovatelů na 
zasedáních CBD 

 

V. Ostatní záležitosti 
▪ Požadovat po VT informace o jeho rozhovorech s výkonným 

ředitelem UNEP, týkajících se změny administrativního 
uspořádání v rámci UNEP, které by mělo vliv na administraci 
CBD.  

− získávat informace od člena byra CBD za 
WEOG a VERS. 

 

IX/30 Vědecká a technická spolupráce a Clearing House Mechanism 
(CHM) 
• Ustanovit NFP pro CHM s vhodnou kvalifikací ke koordinaci a 
implementaci národní CHM. 

• Připravit národní implementační strategii pro CHM, přednostně jako 
komponent Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti a 
jejího Akčního plánu, založené na zjištěných potřebách. 

− Podporovat fungování CZ CHM. CHM 
funguje pod www.chm.nature.cz, je 
součástí CHM, které sdružuje pod sebou 
EEA, spolu s CHM ES, DK, BE, DE apod. 
Národní strukturou je Redakční rada CHM, 
která koordinuje a přispívá do CHM. Jsou 
definovány role pro odpovědnost a sběr, 
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• Vytvořit národní CHM jako hlavní způsob implementace a 
posuzování Národní strategie a Akčního plánu. 

• Kdekoliv je to možné vytvořit propojení mezi národním CHM a 
existujícími sítěmi a vytvořit mechanismy výměny informací s 
relevantními národními databázemi. 

• Vytvořit národní strukturu, kde je to vhodné, která by koordinovala 
rozvoj CHM, např. mezi-institucionální řídící výbor. 

• Mobilizovat a alokovat zdroje na posilování institucionálních kapacit 
k implementaci CHM. 

• Definovat role a odpovědnosti za sběr, revizi a rozšiřování 
informací, řízení obsahu webové stránky a přesahujících aktivit. 

• Identifikovat relevantní informační zdroje na národní úrovni, které 
se vztahující k biodiverzitě a propagovat je skrze CHM. 

• Podporovat použití CHM jako nástroje pro komunikaci s občanským 
sektorem, hlavními skupinami a zainteresovanými subjekty. 

• Poskytnout zdroje rozvojovým zemím, a zejména nejméně 
rozvinutým zemím a malým ostrovním rozvojovým zemím a zemím 
s přechodovou ekonomikou k tomu, aby mohly naplňovat výše 
uvedené aktivity za současného poskytnutí strukturované pomoci 
mezi smluvními stranami. 

• Pokračovat ve vytváření/zlepšování národního CHM. 

revizi i rozšiřování informací a řízení 
obsahu oboru 

 
− poskytovat finanční prostředky na 

fungování CHM 
 
− vytvořit novou strategii pro zainteresování 

NGO pro přispívání do CHM 
 
 

IX/31 Finanční zdroje a finanční mechanismus a metodika 
k finančnímu mechanismu A – Třetí revize efektivity 
finančního mechanismu 
▪ Zaslat VT informace o finančních potřebách na ochranu přírody, 

založené na informacích z SOBR ČR. 

− poskytovat relevantní informace VT   
 

 

B- Páté doplnění zdrojů GEF  

Udržovat komunikaci mezi CBD NFP a NFP ostatních biodiverzitně 
zaměřených smluv a NFP pro GEF. 

▪ COP 9 přijal Čtyřletý program priorit od 2010-2014 ve vztahu 
k biodiverzitě. 

− zajistit pravidelné přispívání do GEF 
 
 

 C – Další návody k finančnímu mechanismu  
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▪ Účastnit se WGRI, na kterém budou otázky/návody finančního 
mechanismu řešeny. 

▪ Využívat metodiky/návody, které vytvoří VT k finančnímu 
mechanismu. 

▪ GBO – smluvní strany jsou vyzvány, aby včas poskytly 
dostatečnou finanční pomoc tak, aby byl GBO dokončen v co 
možná nejkratším termínu před COP 10.  

▪ CHM – donoři (od COP 8 tam patří i CZ) jsou vyzváni, aby 
pokračovali v poskytování finanční podpory rozvojovým zemím pro 
vytváření a udržování národních CHM.  

▪ Biodiverzitní strategie – v rámci tohoto tématu jsou smluvní strany 
vyzvány, aby, spolu s GEF, ostatními donory poskytly financování 
rozvojovým státům pro revizi a naplňování národních/regionálních 
strategií. 

▪ Zapojení stakeholderů - smluvní strany, GEF jsou vyzvány, aby 
podpořily vytváření kapacit v rozvojových zemích. 

▪ GISP (Světový program invazních druhů) - smluvní strany, GEF 
jsou vyzvány, aby včas  poskytly odpovídající finanční pomoc  pro 
chod GISP tak, aby mohl plnit cíle přijatých rozhodnutí. 

▪ Světový program invazních druhů –s ohledem na tuto 
problematiku, cílem je zapojit také soukromý sektor. 

▪ Chráněná území – smluvní strany jsou vyzvány, aby poskytly 
finanční prostředky rozvojovým zemím s ohledem na stanovené 
cíle v PoW pro chráněná území. 

− zajistit účast na přípravách případných 
finančních dotací k uvedeným tématickým 
programům; zapojit se do naplňování 
tématických programů a aktivit 

 
 

IX/32 Komunikace, vzdělávání a informování veřejnosti (CEPA) 
• Zvýšit úsilí při implementaci programu činností CEPA, berouce 

v úvahu Program akcí 2008-2010. 
• Zahrnout CEPA do NBSAP s cílem zahrnout tento program do všech 

pracovních oblastí. 
• Poskytnout výkonnému tajemníkovi adekvátní a předvídatelné 

lidské a finanční zdroje k implementaci pracovního programu, 
včetně propagace užití nástroje CEPA, překladu informačních 
materiálů a regionálních workshopů. 

 
 
- účastnit se regionálních seminářů 
 
− uspořádat oslavy mezinárodního dne 

biologické rozmanitosti 
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• Vytvořit partnerství s agenturami a organizacemi, které mohou 
předat produkty vzniklé v rámci CEPA regionům bez přístupu 
k internetu v ne-elektronické formě. 

• Prosazovat spolupráci MŽP, MŠMT a dalších relevantních ministerstev 
k zabezpečení cílů a aktivit souvisejících s implementací programu. 

• Pořádat oslavy Mezinárodního dne biologické rozmanitosti (22. května). 
• Na národní úrovni zlepšit implementaci programu CEPA a 

koordinovat úsilí k oslavě mezinárodního roku biodiverzity (2010) a 
předložit o tomto zprávy výkonnému tajemníkovi. 

• V kontextu stávajících vyjednávání o mezinárodním režimu o 
přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivého rozdělování 
výnosů z nich (ABS) a souvisejícího Akčního plánu pro rozvoj 
kapacit (rozhodnutí VII/19, příloha), poskytovat podporu aktivitám 
CEPA vztahujícím se k ABS na regionální a subregionální úrovni, 
zahrnujíce také vytvoření komunikačních strategií a produktů 
zaměřených na zvýšení povědomí mezi všemi zainteresovanými 
subjekty a těmi, kdo rozhodují. 

IX/33 Mezinárodní rok biodiverzity  
• Rok 2010 byl schválen jako „Mezinárodní rok biodiverzity“. 
Vytvořit výbory na národní úrovni za účelem oslavení roku 2010 jako 
„Mezinárodního roku biologické rozmanitosti“ s tím, že mezinárodní 
organizace by měly tuto událost registrovat a zaznamenat. 

 
− zajistit akce pro oslavy roku 2010 jako 

Mezinárodního roku biodiverzity, spolupracovat 
s AV ČR a ČK pro UNESCO ve vztahu k oslavám 
Roku na přidružených školách UNESCO 

IX/34 Administrace úmluvy a rozpočet programu činností pro 
dvouletí 2009-2010 

▪ Platit příspěvky do základního rozpočtu Úmluvy: 2009 = 36 330,- 
USD, 2010 = 39 600,- USD. 

− zaplatit příspěvek do základního rozpočtu 
Úmluvy na léta 2009-2010 

1 Místo a datum COP 10 
• COP 10 se bude konat v Japonsku, Nagoya, 18. - 29. říjen 2010. 

Podle možností rozpočtové kapitoly MŽP (transfery mezinárodním 
organizacím) přispět do BZ – speciální fondu Úmluvy pro umožnění 
účasti delegátů z rozvojových zemí.  

 
− zajistit účast na COP 10 

Plná znění rozhodnutí a doporučení jsou k dispozici na: http://www.cbd.int/decisions/ v anglickém jazyce 
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Příloha č. 4 

Rozhodnutí 4.  zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužícího jako zasedání smluvních 
stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (12. -16. 5. 2008, Bonn, Německo), ze kterých plynou 

úkoly pro ČR 
 

Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

BS-IV/1 Zpráva Výboru pro kontrolu 
dodržování Protokolu 

 

− Přijmout příslušná vnitřní opatření k zabránění nelegálního přeshraničního 
pohybu LMO. Informovat o případných výskytech nelegálních přeshraničních 
pohybů LMO prostřednictvím BCH. 

− Předložit SCBD návrh na zlepšení podpůrné funkce Výboru, nejpozději 6 
měsíců před konáním COP-MOP 5. 

BS-IV/2 
 

Činnost  informačního systému 
pro biologickou bezpečnost 
 

− Podporovat činnost informačního systému pro biologickou bezpečnost (BCH), 
zpřístupňovat požadované informace účastníkům BCH. 

− Spolupracovat  se SCBD ve smyslu dlouholetého programu činnosti BCH.  
BS-IV/3 Vytváření kapacit  

 
− Podílet se na zajištění podpory výchovy odborníků včetně technické podpory 

v rozvojových státech a státech s přechodnou ekonomikou.  
− Poskytnout informace o aktivitách spojených s vytvářením kapacit SCBD a 

také prostřednictvím BCH,  vždy nejpozději 6 měsíců před COP-MOP. 
− Spolupracovat s akademickými institucemi ve výchově a školení odborníků, 

s odkazem na pořádaná mezinárodních zasedání akademických institucí a 
dalších organizací zabývajících se výchovou v oblasti biologické bezpečnosti. 

− Sdílet prostřednictvím BCH existující vědeckou a výukovou dokumentaci. 
− Poskytnout výkonnému tajemníkovi Protokolu informace o zkušenostech s využitím 

nově schváleného souboru indikátorů pro monitoring a hodnocení implementace 
Akčního plánu pro vytváření kapacit, nejpozději 6 měsíců před COP-MOP/6. 

BS-IV/4 Vytváření kapacit – seznam 
expertů 
 

− Nominovat kandidáty do nového seznamu expertů dle kritérií a požadavků 
schválených na COP-MOP/4. 

− Udržovat seznam aktuální, provádět celkovou aktualizaci údajů v seznamu 
nejpozději každé 2 roky. 

− Zvážit možnost finančně podpořit seznam expertů přispěním do dobrovolného 
fondu Protokolu. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

BS-IV/5 Finanční mechanismus a zdroje 
Při přijímání víceleté směrnice pro 
GEF se doporučuje požádat GEF 
mimo jiné o zpřístupnění 
finančních zdrojů a poskytnutí 
podpory v souvislosti se 
zpracováním národních zpráv, 
akademickými programy biologické 
bezpečnosti, budováním kapacit 
v rozvojových státech v oblasti 
vzorkování a detekce LMO a 
v rámci 5. navýšení GEF (2010-
2014) zvážit při rozhodování o 
finanční podpoře určité priority 
v oblasti biologické bezpečnosti.  

− Zohlednit v rámci jednání GEF. 
− ČR jako vyspělý stát pravidelně přispívá do kmenového rozpočtu GEF a 

účastní se jednání GEF. 

BS-IV/7 Rozpočet na období let 2009-
2010 
Zasedání smluvních stran přijalo 
rozpočet na léta 2009-2010 ve 
výši 1 966 662,- USD pro rok 2009 
a 2 432 301,- USD pro rok 2010. 

− Uhradit členský příspěvek ČR ve výši 7 832,- USD pro rok 2009 a 9 686,- USD 
pro rok 2010. 

BS-IV/9 Manipulace, transport, balení a 
identifikace – čl. 18, § 2(a) 
 Spolupracovat s relevantními 

mezinárodními organizacemi 
zabývajícími se vzorkování a 
detekcí LMO,  používat kriteria 
a metody validované těmito 
organizacemi. 

 Poskytovat zkušenosti 
s pravidly a standardy 

−  ČR zajistí spolupráci s relevantními mezinárodními organizacemi, a spolupráci 
při podpoře rozvojových zemí při vytváření kapacit v oblasti manipulace, 
transportu, balení a identifikace. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

vzorkování a detekcemi LMO 
prostřednictvím BCH. 

 Spolupracovat a podporovat 
rozvojové země při vytváření 
kapacit v této oblasti, zejména 
při vybavování laboratoří a 
školení vědeckých pracovníků. 

BS-
IV//10 

Manipulace, transport, balení a 
identifikace – čl. 18, § 3 
Bylo rozhodnuto o uspořádání on-line 
konference, jejímž účelem bude 
identifikovat relevantní standardy pro 
danou problematiku, identifikovat 
případné oblasti, kde je dosud 
k dispozici nedostatek informací a 
navrhnout řešení. 

− Poskytnout výkonnému tajemníkovi Protokolu základní otázky  formující 
přesný program  chystané on-line konference. 

− Účastnit se on-line konference. 

BS-
IV/11 

Hodnocení a řízení rizik  
 Ustavuje se Ad hoc skupina 
technických expertů (AHTEG) pro 
oblast hodnocení a řízení rizika, 
která se do COP/MOP-5 sejde 1-
2x, dle finančních možností. SCBD 
před každým setkáním uspořádá 
regionální on-line konferenci, jejíž 
výstupem bude upřesnění práce 
AHTEG. Dále je prostřednictvím 
BCH ustaveno on-line diskusní 
forum o specifických aspektech 
hodnocení a řízení rizik. 

− Před 1. setkáním AHTEG poskytnout výkonnému tajemníkovi Protokolu 
přehled existující dokumentace k hodnocení a řízení rizik. 

− Poskytnout výkonnému tajemníkovi Protokolu dostupné, vědecky podložené 
informace o možnostech identifikace LMO nebo vlastností, které mohou mít 
nepříznivý efekt na uchování a udržitelné využití biologické diverzity či na 
zdraví člověka, nejpozději 3 měsíce před 1. setkáním AHTEG. 

− Zvážit poskytnutí dobrovolného příspěvku pro zajištění konání 2. setkání 
AHTEG. 

− Účastnit se on-line konference. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

BS-
IV/12 

Odpovědnost a náhrada škody  
Ustanovuje se „Group of the Friends of 
the Co-Chairs concerning liability and 
redress in the context of the 
Cartagena Protocol on Biosafety“. 
Úkolem skupiny je připravit konečný 
návrh mezinárodních pravidel 
odpovědnosti a náhrady škody a 
předložit výsledný návrh COP-MOP/5 
v roce 2010. Skupina se sejde 
počátkem roku 2009, v případě 
potřeby ještě počátkem roku 2010.  

− Zvážit poskytnutí dobrovolných příspěvků na zajištění činnosti skupiny.  
− Účastnit se jednání skupiny v rámci CZ PRES společně s Komisí v 1. pol. roku 

2009. 
 

BS-
IV/15 

Posouzení účinnosti a revize 
Protokolu 

 

− Zaslat SCBD stanovisko týkající se hodnocení účinnosti Protokolu. 
− Předložit SCBD návrh strategického plánu Protokolu pro posouzení na COP-

MOP/5. 
BS-
IV/16 

Socio-ekonomiská hlediska 
Prostřednictvím BCH sdílet výsledky 
výzkumu, vědecké postupy a 
zkušenosti spojené se socio-
ekonomickými dopady používání LMO. 

− Zajistit uveřejnění relevantních informací a dat na CZ CHM. 

BS-
IV/17 

Informovanost a účasti 
veřejnost 
 

− Poskytnout výkonnému tajemníkovi Protokolu návrhy  na obsahové vymezení 
programu informování programu práce týkajícího se informovanosti, 
vzdělávání a účasti veřejnosti v oblasti bezpečné přepravy, manipulace a 
použití LMO, nejpozději 12 měsíců před COP-MOP/5. 

− Podílet se na plnění strategie pro Protokol  (2008-2012). 
BS-
IV/19 

Termín a místo konání 5. 
zasedání smluvních stran 
Cartagenského protokolu 
Zasedání smluvních stran rozhodlo 
o dvouletém cyklu zasedání 
smluvních stran Protokolu. 

− Zajistit účast delegace České republiky na COP/MOP-5, které se uskuteční 
v návaznosti na 10. zasedání Konference smluvních stran CBD, a to v roce 
2010 v Japonsku.  
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Příloha č. 5 
 

Rozhodnutí 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně 
žijících živočichů a rostlin (CITES) (3. – 15. 6. 2007, Haag, Nizozemsko), 

ze kterých plynou úkoly pro Českou republiku 
 

Číslo Název a obsah rozhodnutí  Úkol pro Českou republiku 
7.3. 
 

Náklady programu činnosti sekretariátu pro triennium 2009-
2011 

Rozpočet pro triennium 2009-2011 

Schválen 6% nominální nárůst rozpočtu sekretariátu. Příspěvky 
smluvních stran byly stanoveny podle schválené příspěvkové 
stupnice OSN – pro ČR 14 539 USD/rok. 

V období 2009-2011 pravidelně přispívat do 
rozpočtu Úmluvy. 

9.1.  
 

Volby do pracovních orgánů Úmluvy – Stálý výbor 

České republice skončilo členství ve Stálém výboru CITES. Byla 
nahrazena Velkou Británií, kterou však bude zastupovat dalších 6 
let jako alternát. Dalšími dvěma evropskými reprezentanty ve 
Stálém výboru jsou Bulharsko (alternát Itálie) a Island (alternát 
Norsko). Předsedou výboru je velvyslanec Cristian Maquieira 
(Chile). Zasedání dále schválilo složení nových odborných výborů, 
kam každý region jmenuje jednotlivé odborníky. 

Umožnit práci delegátů ČR ve Stálém výboru CITES 
(14. - 18. 7. 2008 a červenec 2009, Ženeva). 

11. 
 

Strategický výhled CITES: 2008-2013 

Schválen Strategický výhled CITES 2008-2013 (CoP14 Com.II.20) 
zaměřený na posílení role Úmluvy a její příspěvek k plánu na 
zastavení ztráty biologické rozmanitosti do 2010 a v dalších letech, 
přijatému na Světové summitu o udržitelném rozvoji v 
Johannesburku v r. 2002, a k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí 
(MDG). Dokument zdůrazňuje princip udržitelného využívání 
přírodních zdrojů včetně komerčně využívané mořské fauny a 
dřevin. 

1. Úkoly pro smluvní strany jsou v ČR již průběžně 
plněny při provádění nařízení Komise (ES) č. 
865/2006 a zákona č. 100/2004 Sb. 
 
2. ČR se v rámci komitologie ES zapojí do jednání o 
eventuálních dalších opatřeních k implementaci 
Strategického výhledu CITES v EU. 
 
Viz též agendu 26 a doporučení Komise č. 
2007/425/ES. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí  Úkol pro Českou republiku 

Řada doporučení a úkolů je adresována smluvním stranám a 
sekretariátu. Základním úkolem je „ochrana biodiverzity a přispění 
k jejímu udržitelnému využívání zajištěním toho, že žádný volně 
žijící druh živočicha či planě rostoucí rostliny se nestane předmětem 
neudržitelného využívání kvůli mezinárodnímu obchodu“. Vytýčené 
3 hlavní cíle jsou: 

– zajistit dodržování Úmluvy, její řádné provádění a prosazování; 

– zajistit potřebné finanční zdroje a prostředky pro činnost Úmluvy 
a její implementaci; 

– přispět významně ke snížení ztráty biodiverzity zajištěním 
souladu mezi Úmluvou a ostatními mezinárodními nástroji. 

15. 
 

Posouzení národních politik obchodu s volně žijícími druhy 
živočichů a planě rostoucích rostlin 

Mimo jiné bylo rozhodnuto (CoP14 Com.II.1): 

– vyzvat smluvní strany, aby provedly posouzení svých národních 
politik obchodu s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucích 
rostlin a na dobrovolném základě je sdílely s ostatními smluvními 
stranami; 

– požádat smluvní strany, mezivládní a nevládní organizace o 
vyjádření se k návrhu, co by mělo být obsaženo v posouzení 
národních politik. 

 
 
1. Úkol je dobrovolný. ČR nemá ekonomický zájem 
na obchodu s exempláři CITES, je výlučně jen 
dovozní zemí a vývoz z přírody ČR je povolován jen 
výjimečně. Z toho důvodu se nenavrhuje 
zpracování národní politiky za ČR. 
 
2. EU je největším světovým dovozcem exemplářů 
CITES. Pokud Komise navrhne „politiku za EU“, 
bude se ČR podílet na zpracování v rámci 
komitologie ES. 

25. 
 

Záležitosti s kontrolou a vymáháním 

Sekretariát uspořádá setkání skupiny expertů na kontrolu a 
vymáhání za účelem zlepšení informovanosti o nelegálním obchodu 
a diskuze možností, jak tyto informace dále zpracovávat tak, aby se 
dalo lépe porozumět nelegálnímu obchodu s druhy chráněnými 
CITES. 

 
 
Zajistit aktivní účast českých expertů z ČIŽP a GŘC-
MF. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí  Úkol pro Českou republiku 
26. Dodržování a vymáhání 

Schválen návrh EU (původně Velké Británie) na další prohloubení 
spolupráce v této oblasti, jako např. harmonizovat sankce, posílit 
spolupráci kontrolních orgánů a jejich kapacit na národní i 
mezinárodní (Interpol, WCO) úrovni, uspořádat schůzku kontrolních 
a vymáhacích orgánů Úmluvy apod. Stejně důležité je i informování 
veřejnosti o negativních dopadech nezákonného obchodování s 
chráněnými živočichy a rostlinami. 

V souvislosti s tím bylo na úrovni EU přijato doporučení Komise č. 
2007/425/ES ze dne 13. června 2007, kterým se označuje soubor 
opatření pro prosazování nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi.  

Rozpracovat a navrhnout pro potřeby ČR způsob 
provádění doporučení Komise č. 2007/425/ES, 
zajistit provádění a informovat Komisi o přijatých 
opatřeních. 
Úkoly se týkají různých institucí a resortů, a to: 
– MŽP (garant Úmluvy CITES a nařízení Rady (ES) 
č. 338/97); 

– ČIŽP, GŘC-MF a Policie ČR (MV) (kontrolní a 
vymáhací orgány); 

– státní zastupitelstva a soudnictví (MS)  (školení a 
informovanost o CITES); 

– SVS a SRS (spolupráce s kontrolními orgány v 
agendě CITES). 

28. 
 

Internetový obchod s exempláři CITES 

Na návrh EU (původně Velké Británie) bude svolána pracovní 
schůzka k diskuzi o nelegálním obchodě prostřednictvím internetu a 
jak tomu čelit. 

Zajistit aktivní účast českých expertů z MŽP, ČIŽP a 
eventuálně GŘC-MF. 

68. 
 

Návrhy na změny přílohy I a II k Úmluvě 

Projednalo se 37 návrhů na změny v seznamech chráněné fauny a 
flóry (12 žádostí na savce, 2 na plazy, 5 na ryby, 2 na bezobratlé, 
16 na rostliny). 7 druhů bylo přeřazeno do přílohy s vyšším 
statusem ochrany, 6 druhů do příloh s nižším statusem ochrany, k 5 
druhům byly pozměněny poznámky v přílohách, 7 žádostí bylo 
odmítnuto a 13 jich bylo staženo. 

Podrobnosti o přijatých změnách jsou na www.mzp.cz/cites. 

1. MŽP zpracovalo a mj. na portálu 
www.mzp.cz/cites zveřejnilo český překlad nových 
příloh I, II a III k CITES podle rozhodnutí COP 14, 
které jsou platné od 13. 9. 2007. Tento seznam je 
pro informační účely. Právně závazné jsou seznamy 
chráněných živočichů a rostlin v přílohách k nařízení 
Rady (ES) č. 338/97 a jejich změna je v 
kompetenci Evropské komise.  
 
2. MŽP se aktivně zapojilo do práce na návrhu 
nových příloh k nařízení Rady (ES) č. 338/97 v 
rámci výboru CITES při Evropské komisi. Přijato 
jako nařízení Komise (ES) č. 317/2008. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí  Úkol pro Českou republiku 
69. 
 

Stanovení doby a místa příštího zasedání konference 
smluvních stran Úmluvy 

Příští 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy se plánuje 
na leden 2010 a hostitelskou zemí bude Katar.  

1. Zajistit aktivní účast ČR při projednávání 
společné pozice EU v rámci příslušných pracovních 
skupin Rady EU (pracovní skupina pro mezinárodní 
environmentální otázky – WPIEI). 
 
2. Připravit návrh na obeslání COP15; zajistit 
finančně a personálně účast ČR na COP15. 

 
Plná znění rozhodnutí jsou dostupná  na http://www.cites.org/eng/cop/14/doc/index.shtml v anglickém jazyce 
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Příloha č. 6 
 

Rozhodnutí 2. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 
(17. - 19. 6. 2008, Bukurešť, Rumunsko), ze kterých plynou úkoly pro ČR 

 

Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

COP2/1 Zachování a udržitelné využívání biologické a 
krajinné rozmanitosti - čl. 4 
• Zajistit řádné pokračování činností pracovní skupiny pro 
ochranu a udržitelné využívání biodiverzity a naplňování 
současných rozhodnutí; vzít na vědomí doporučení 
pracovní skupiny. 

• Zahájit ratifikační proces Protokolu o ochraně a 
udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti, 
v návaznosti na jeho ratifikaci a vstup v platnost jej 
začít naplňovat. 

• Připravit Strategický akční plán k naplňování Protokolu. 
• Předložit na COP 3 návrh nové struktury fungování 
CNPA (Karpatská soustava chráněných území) a návrh 
na umístění jejího sídla. 

• Připravit Pracovní plán a Střednědobou strategii pro 
CNPA. 

• Zajistit řádné naplňování a financování CWI (Iniciativa 
pro karpatské mokřady), zajistit naplňování jejího 
Pracovního plánu. 

− Zajistit účast nominovaných expertů jednání 
pracovních skupin. Ve spolupráci s dalšími 
experty plnit úkoly z nich vyplývající (přednost 
v 1. ½ 2009 má CZ PRES). 

− Zahájit ratifikační proces Protokolu 
− Zajistit  provádění Protokolu po jeho vstupu 

v platnost. 
− Zapojit se do diskusí o vytváření nové struktury 

CNPA, nominovat CHKO do CNPA. Účastnit se 
přípravy pracovního plánu a střednědobé 
strategie pro CNPA. 

− Naplňovat CWI. 
 

COP2/2 Územní plánování - čl. 5 
• Zajistit řádné pokračování činností a aktivit pracovní 

skupiny pro územní plánování.  
• Spolupracovat v oblasti územního plánování s cílem 

dosáhnout územní soudržnosti v karpatském regionu, 
podporovat rozvoj a naplňování relevantních projektů a 
brát v úvahu jejich výstupy, podporovat vytvoření 
Karpatského územního programu. 

− Účastnit se dále činnosti pracovní skupiny. 
− Plnit bod 2, podle pokynů sekretariátu – účastnit 

  se jednání ke Karpatskému územnímu programu.  
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Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

COP2/3 Udržitelné a integrované hospodaření s vodami – čl. 
6 
• Připravit a podepsat Memorandum o spolupráci 

s Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje (ICPDR) – 
úkol pro sekretariát. 

• Pokračovat v naplňování rozhodnutí COP1/5. 
• Pokračovat ve spolupráci se Skupinou pro řeku Tisu 

ustanovenou pod ICPDR a na projektu UNDP GEF řeka 
Tisa 

• Vést konzultace nad přípravou společného 
programování v oblasti integrace vodních zdrojů, 
plánování využívání půdy, zvláště mokřadů, přírodních 
vodních zdrojů, pramenů a podzemních vodních zdrojů, 
stejně jako zachování biodiverzity a adaptace na změny 
klimatu.  

− V případě potřeby nominovat experta pro 
problematiku integrovaného hospodaření 
s vodami, aby se mohl aktivně účastnit jednání 
v pracovních skupinách Informovat CC NFP o 
výsledcích jednání a podávat zprávy, které poté 
CC NFP použije při přípravách na jednání CCIC. 
Účastnit se diskusí o společném programování a 
plánování v oblasti vodních zdrojů.  

 

COP2/4 Udržitelné zemědělství, rozvoj venkova a lesnictví - 
čl. 7 
• Zajistit řádné pokračování činností a aktivit pracovní 

skupiny pro udržitelné zemědělství, rozvoj venkova a 
lesnictví.  

• Aktivně se účastnit přípravy Protokolu o udržitelném 
lesnictví - účastnit se jednání, vyjadřovat se 
k jednotlivým kapitolám Protokolu. 

• Podporovat vznik Protokolu a/nebo další 
projekty/programy v oblasti udržitelného zemědělství, 
rozvoje venkova a lesnictví. 

• Podporovat aktivity vedoucí k využívání dotačních titulů. 

− Připravit a meziresortně projednat směrnici pro 
postup delegace ČR při vyjednávání Protokolu a 
zajistit aktivní účast nominovaných expertů na 
jednání pracovní skupiny. 

 
− Podporovat vytváření a účast na projektech, 

které se váží k tématice lesnictví a zemědělství. 
 
− Informovat veřejnost o existenci dotačních titulů, 

možnosti jejich využívání, podmínkách čerpání 
z evropských fondů. 

COP2/5  Udržitelná doprava - čl. 8 
• Zajistit řádné pokračování činností a aktivit pracovní 

skupiny pro udržitelnou dopravu. 
• Aktivně se účastnit přípravy Protokolu o udržitelné 

dopravě - účastnit se jednání, vyjadřovat se 

− Připravit a meziresortně projednat směrnici pro 
postup delegace ČR při vyjednávání Protokolu a 
zajistit aktivní účast nominovaných expertů na 
jednání pracovní skupiny.  
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Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

k jednotlivým kapitolám Protokolu. 
• Podporovat spolupráci s relevantními institucemi 

(včetně EURAC) k zajištění naplňování článku 8 Úmluvy 
a přípravy Protokolu a relevantních projektů. 

− Zapojit se do projektu o dopravní infrastruktuře 
Karpat, informovat CC NFP o průběhu projektu. 

 
− Zajistit  spolupráci s experty a dalšími 

relevantními institucemi k zajištění naplňování 
Úmluvy a vytváření Protokolu. 

COP2/6 Udržitelný cestovní ruch - čl. 9 
• Zajistit řádné pokračování činností a aktivit pracovní 

skupiny pro udržitelný cestovní ruch.  
• Pokračovat na přípravě Protokolu a Strategie pro 

cestovní ruch. 
• Podporovat vývoj budoucích projektů/ programů 

vedoucích k naplňování čl. 9 Úmluvy. 
• Navrhovat, rozvíjet a řídit cestovní ruch v Karpatech 

v souladu s principy udržitelného rozvoje.  

− Nominovat druhého experta do pracovní skupiny 
pro cestovní ruch. Účast obou expertů, včetně 
dalších externích odborníků na jednání pracovní 
skupiny a pokračovat v přípravě Protokolu a 
Strategie pro cestovní ruch.  

 
− Po zvážení všech okolností se zapojovat do 

projektů, které budou vypsány 

COP2/7 Udržitelná energie - čl. 10 
• Zajistit řádné pokračování činností a aktivit pracovní 

skupiny pro udržitelný průmysl, energetiku a dopravu. 
• V oblasti obnovitelné energie podporovat spolupráci 

mezi sekretariátem Úmluvy, UNIDO, UNEP a FAO. 
• Věnovat zvláštní pozornost oblasti udržitelné produkce, 

distribuce a užívání obnovitelných zdrojů energie, stejně 
jako oblasti energetické účinnosti, rozvoji a naplňování 
relevantních projektů. 

• Napomáhat a podporovat smluvní strany v přípravě a 
rozvoji dalších návrhů na realizaci projektů, které budou 
postoupeny GEFu a/nebo ostatním finančním 
mechanismům. 

− Zajistit aktivní účast nominovaných expertů na 
jednání pracovní skupiny  -  zapojit se aktivně do 
projednávání a naplňování Úmluvy.  

COP2/8 Kulturní dědictví a zachování tradičních znalostí – 
čl. 11 
• Zajistit řádné pokračování činností a aktivit pracovní 

skupiny pro kulturní dědictví a tradiční vědomosti. 

− Zajistit aktivní účast nominovaných expertů na 
jednání pracovní skupiny  – aktivně se zapojovat 
do práce na „Inventáři karpatského dědictví“. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

• Bylo rozhodnuto vytvořit a ustanovit „Inventář 
karpatského dědictví“ jako nástroj identifikace, ochrany 
a podporování karpatského dědictví. 

• Spolupracovat a podporovat vytvoření Inventáře 
karpatského dědictví, stejně jako program činností 
vedoucí k jeho rozvoji. 

• Podporovat zachování místních ras a plemen a 
pěstovaných rostlin v karpatském regionu. 

• Informovat a spolupracovat na národní úrovni 
s relevantními ministerstvy a sektory v oblasti 
kulturního dědictví (zejména ministerstvem kultury a 
národními kontaktními osobami pro UNESCO), zahrnout 
je do programu činností a aktivit. 

− Spolupracovat s NFP WHC, UNESCO při naplňování 
tohoto článku. 

COP2/9 Environmentální přístup, informační systém, 
monitoring a včasné varování - čl. 12 
• Byla vytvořena iniciativa „Věda pro Karpaty“ jako 

platforma pro výzkum v Karpatech sloužící k naplňování 
čl. 12 Úmluvy. 

• Aktivně se účastnit a podporovat zlepšování znalostí 
v oblasti fungování ekosystémů a služeb. 

− Vytipovat experty pro zapojení do tohoto procesu 
se zaměřením na monitoring, ekosystémy, služby. 
Experti – účastnit se daného procesu a podávat 
zprávy CC NFP. 

 
− Zajistit účast se jednání CCIC, na kterém podat 

informace z daných jednání. 
COP2/10 Průřezové otázky, včetně zvyšování uvědomění, 

vzdělávání a účast veřejnosti - čl. 13 
• Vytvořit a rozvíjet národní mechanismy k podpoře 

naplňování Úmluvy, zajištění informovanosti, 
zainteresovanosti a vytváření kapacit relevantních 
stakeholderů a veřejnosti vedoucí k podoře dalšího 
procesu a rozvoji Úmluvy. Vést regionální konzultace 
s cílem zvyšování veřejného povědomí a tím podporovat 
implementační proces Úmluvy. 

• Podporovat přípravu Strategie účasti a zapojování 
veřejnosti vyvíjenou ANPED 

• Zajistit patřičné pokračování a naplňování tohoto 

− Zajistit organizaci kulatých stolů s partnery 
v regionu Karpat, které byly zahájené v roce 
2006. K tomuto účelu spolupracovat s NGO. 

 
− Vybrat experty pro vytváření a přípravu Strategie 

účasti a zapojování veřejnosti, kterou vyvíjí 
ANPED. Přípravu Strategie konzultovat na kulatých 
stolech. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

rozhodnutí. 

COP2/11 Spolupráce s EU 
• Zajistit spolupráci s Evropským společenstvím 

k zajištění naplňování Úmluvy. 
• Využívat možnosti k čerpání finančních prostředků ze 

dvou regionálních programů EU a to z „Programu 
střední Evropy“ a „Programu jihovýchodní Evropy“. 
Podporovat realizaci projektů přijatých v rámci jednoho 
balíčku na COP 2. 

• Ve spolupráci s ostatními smluvními stranami, 
sekretariátem  a odpovědnými institucemi EU, zavést a 
dále vyjednat pokračování projektů  a operačního 
programu vzhledem končícímu CADSES projektu v roce 
2008. Usilovat o vytvoření a prosazení jednotného 
programu na úrovni EU v rámci regionální spolupráce.   

• Spolupracovat se sekretariátem Úmluvy na krocích 
vedoucích k přistoupení ES k Úmluvě 

− Získat informace o fungování regionální 
spolupráce EU a možnostech financování projektů 
v rámci Karpatské úmluvy na národní úrovni.  

 
− Snažit se o získání financí na projekty programu 

regionální spolupráce EU. 
 

COP2/12 Spolupráce s ostatními úmluvami a organizacemi 
• Posilovat spolupráci s ostatními mezinárodními 

smlouvami (Alpská úmluva, CBD, Ramsarská úmluva, 
Evropská úmluva o krajině), mezinárodními 
organizacemi (UNESCO, FAO, UNDP, UNIDO, CERI) a 
příslušnými mezinárodními a národními institucemi 
(CEI, REC, ANPED, EURAC, ETE, CEEWeb, WWF-DCP, 
MRI).   

• Spolupracovat v rámci jednotlivých agend s ostatními 
NFP smluv. 

− Zajistit spolupráci s ostatními NF smluv. 

COP2/13 Pracovní program a rozpočet 
• COP 2 přijal pracovní program v rámci Úmluvy na léta 

2009-11 a seznam možných projektů k jeho naplňování. 
Smluvní strany mají ve spolupráci s příslušnými 

− Zaplatit příspěvek do základního rozpočtu Úmluvy 
na léta 2009 až 2011. 
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Číslo Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

institucemi, mezinárodními organizacemi, NGO a 
stakeholdery vyvíjet činnosti k naplňování pracovního 
programu. 

• Zvážit možnost, zda by Úmluva  nemohla být 
spravována v rámci UNEP. UNEP je vyzván k předložit 
návrh smluvním stranám k jejich zvážení. 

• Platit příspěvky do rozpočtu Úmluvy částkou 30 000,- € 
ročně na léta 2009-11.  

• Poskytovat dobrovolné příspěvky do rozpočtu Úmluvy. 
COP2/14 Geografické vymezení Karpatské úmluvy podle 

článku 1 
• Na COP 2 nebylo přijato rozhodnutí o vymezení 

územního rozsahu karpatského regionu v rámci Úmluvy. 
• Smluvní strany jsou vyzvány k dalším diskuzím, aby 

bylo dosaženo společné dohody. 

− Nevyplývá. ČR odeslala informaci o vymezení 
Karpat na území ČR již v roce 2005. 

COP2/15 Umístění stálého sekretariátu 
• Zaznamenat aktualizované návrhy na umístění stálého 

sekretariátu Úmluvy a dále pokračovat v konzultacích, 
tak aby bylo dosaženo brzké shody na toto téma. 

− Do 10/2009 rozhodnout o nejlepším kandidátovi, 
na základě posouzení všech pro a proti. Informaci 
zapracovat do materiálu pro obeslání na COP3. 

 
 

COP2/16 Místo a datum konání COP 3 
• COP 3 se bude konat v roce 2011 na Slovensku – 

zajistit finančně a personálně  účast na COP 3. 

− Zajistit účast na COP 3. Zajistit včasnou přípravu 
účasti delegace ČR na COP 3. 

 
 
Plná znění rozhodnutí jsou dostupná na: http://www.carpathianconvention.org/ v anglickém jazyce 
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Příloha č. 7 
 

Rozhodnutí 13. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 3. zasedání 
smluvních stran Kjótského protokolu (3. – 15. 12. 2007, Bali, Indonésie), ze kterých plynou úkoly pro ČR 

 
Číslo Název 

rozhodnutí 
Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

6/CP.13 Přezkum 
finančního 
mechanismu 

Konference žádá, aby Globální fond pro životní prostředí 
(GEF) mj.: 

- zlepšil přístup k přístupu k fondům spravovaným 
GEF zemím, které jsou nejvíce postižené změnou 
klimatu, 

- posílil povědomí o svých programech 
a procedurách za účelem pomoci rozvojovým 
zemím, 

- zlepšil dialog a transparentnost při informování o 
změnách v agendě GEF. 

Podpůrný orgán pro implementaci (SBI) představil 
zprávu o 4. přezkumu finančního mechanismu a 
doporučil zjednodušení procedur týkajících se 
financování projektů v rozvojových zemích. Dále žádá 
smluvní strany Přílohy I o zaslání 5. národní zprávy.  

Zaslat sekretariátu Úmluvy předběžnou 
reakci na zprávu vypracovanou 
sekretariátem Úmluvy ve spolupráci s GEF, 
týkající se financování změny klimatu ve 
vztahu k nejchudším rozvojovým zemím a 
jejich adaptaci na změnu klimatu a jejich 
závazky vyplývající z Úmluvy a na zprávu 
analyzující mezinárodní finanční toky a 
možné finanční zdroje v souvislosti se 
změnou klimatu. 
 
Tato problematika je koordinována v rámci 
WPIEI, ČR přispěla ke společnému 
stanovisku, které za EU předložilo 
Slovinsko. 

7/CP.13 Doplňující 
směrnice 
pro Globální 
fond 
pro životní 
prostředí 

Smluvní strany žádají GEF, aby  
- dále zjednodušil své procedury a zefektivnil 

proces, přes který rozvojové země získávají 
finance pro realizaci projektů, které napomáhají 
implementaci jejich závazků definovaných v čl. 4, 
odst. 1 Úmluvy, 

- poskytl každé rozvojové zemi zprávu o počáteční 
implementaci rámce pro alokaci finančních 
prostředků, vč. seznamu aktivit, které z něj budou 
financovány, 

- pokračoval v implementaci transferu technologií, 

Kontaktní místo ČR pro GEF bude 
prosazovat toto rozhodnutí na zasedáních 
orgánů GEF. 
 
ČR v rámci své konstituence prosazuje tato 
doporučení. Je již součástí upraveného RAF. 
Změna klimatu je prioritní oblastí. 
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- opatřil finance pro státy, které nejsou součástí 
Přílohy I Úmluvy, za účelem zhodnocení 
technologických potřeb, jež bude součástí druhých 
národních sdělení. 

12/CP.1
3 

Administrativní, 
finanční 
a institucionál
ní záležitosti 

Konference vyzývá smluvní strany, aby přispěly 
do Fondu pro doplňkové aktivity a aby zaplatily své 
příspěvky do rozpočtu Úmluvy pokud tak ještě neučinily. 
Konference smluvních stran poděkovala vládě SRN za 
příspěvek poskytnutý do rozpočtu Úmluvy (766 938 
EUR) a za speciální příspěvek sekretariátu Úmluvy 
(1 789 522 EUR).    
Byl schválen rozpočet na nové programové období  2008 
a 2009, který byl předem předjednán na SBI 26. května 
2007 v Bonnu. Bylo taktéž rozhodnuto o přesunutí 
nevyčerpaných 2 mil. USD z předchozího období na 
částečné pokrytí rozpočtu pro léta 2008 a 2009.  

ČR uhradila své příspěvky do fondu 
UNFCCC ve výši 43 340,- USD za rok 2008 
a do fondu Kjótského protokolu ve výši 33 
321,- USD. 
 
 

3/CP.13 Rozvoj a 
přenos 
technologií 
pod 
Podpůrným 
orgánem pro 
vědecké a 
technické 
poradenství 
(SBSTA) 

Rozhodnutí se týká znovu ustavení Expertní skupiny pro 
přenos technologií (EGTT) s mandátem na pět let. 
Předmětem práce EGTT bude pět hlavních témat: 
- posouzení technologických potřeb  
- informace o technologiích 
- budování kapacit 
- vytvoření prostředí pro přenos technologií 
- mechanismy pro přenos technologií  

 
Zástupce EGTT se účastní jednání expertní 
skupiny Rady EU (EG TECH), zástupci ČR 
v EG TECH jsou průběžně informováni. 

4/CP.13 Rozvoj a 
přenos 
technologií 
pod 
Podpůrným 
orgánem pro 
implementaci 

Konference souhlasí, aby EGTT dávala doporučení 
podpůrným orgánům, na základě analýzy vypracovat 
možnosti užití nových nástrojů pro financování a rozvoj 
přenosu technologií. 
 
Požaduje, aby GEF vypracoval program na zvýšení 
investic do přenosu technologií. Dále má GEF poskytnout 

ČR zváží na konci roku 2008 možnosti 
poskytnutí finančního příspěvku a technické 
asistence pro rozvojové země. 
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(SBI) finanční podporu rozvojovým zemím pro implementaci 
institucionálního rámce pro přenos technologií. Po EGTT 
požaduje, aby zpracovala výkonnostní indikátory pro 
kontrolu a hodnocení realizace a efektivnosti přenosu 
technologií. 
 
Konference vyvíjí tlak především na rozvinuté státy, aby 
poskytly technickou a finanční pomoc programům pro 
rozvojové země. 
 
Požaduje po smluvních stranách Úmluvy, aby do 15. 
února 2008 předložily sekretariátu Úmluvy představy o 
revizi a hodnocení efektivnosti implementace článku 4, 
odst. 5 a článku 4, odst. 1 c) Úmluvy podle rozhodnutí 
13/CP.3. 
 
Žádá smluvní strany Úmluvy, aby do 14. COP určily 
příslušný státní orgán odpovědný za rozvoj a přenos 
technologií.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připravit zprávu pro sekretariát Úmluvy. 
 

9/CP.13 Změněný 
pracovní 
program 
z Nového Dillí 
k čl. 6 Úmluvy 

Konference přijala změnu pracovního programu k čl. 6 
Úmluvy (Vzdělávání, odborné vzdělávání a povědomí 
veřejnosti) přijatého v r. 2002 na COP 8 v Novém Dillí, a 
prodloužila jeho platnost o dalších 5 let s tím, že v r. 
2010 má být přezkoumán pokrok v jeho provádění a v r. 
2012 má být revidován.  
Jako doposud mají smluvní strany Úmluvy podávat 
v rámci svých národních sdělení informace o provádění 
tohoto programu. 
Konference dále žádá GEF, aby pokračoval ve finanční 
podpoře zemí nezahrnutých do Přílohy I Úmluvy při 
provádění tohoto programu a pravidelně o tom podával 
zprávu COP. 
Na vzdělávacích programech o klimatické změně se mají 

Provádět daný program o vzdělávání o 
změně klimatu ve spolupráci mj. se 
školami, vědeckými pracovišti a nevládními 
organizacemi. 
Podávat v rámci národního sdělení zprávu o 
provádění tohoto programu v ČR. 
 
V rámci připravované Politiky ochrany 
klimatu v České republice se ČR mimo jiné 
zaměřuje na osvětu a vzdělávání o 
problematice změny klimatu. 
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podílet i další vládní mezinárodní a nevládní organizace.  
1/CP.13 Akční plán 

z Bali 
Konference prostřednictvím rozhodnutí zřídila novou Ad 
hoc pracovní skupinu pro dlouhodobou spolupráci pod 
Úmluvou, jejíž výsledky činnosti budou předloženy 
v roce 2009 na 15. zasedání smluvních stran Úmluvy v 
Kodani. Pracovní skupina se zaměří na řešení 
problematik – mitigace, adaptace, transferu technologií 
a mobilizace finančních zdrojů. 

Aktivně se podílet na přípravě sdělení pro 
sekretariát Úmluvy v rámci expertní skupiny 
Rady EU, kde je řešena otázka ohledně 
programu prací vč. časového rámce zmíněné 
pracovní skupiny. 
Časový rámec na rok 2008 byl schválen v dubnu 
2008 v Bangkoku, časový rámec na rok 2009 je 
dále předmětem vyjednávání. 

5/CP.13 Čtvrtá 
hodnotící 
zpráva 
Mezivládního 
panelu změny 
klimatu 

Konference uznává, že Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC 
představuje komplexní pohled na problematiku změny 
klimatu a poskytuje vědecké, technické a socio-
ekonomické poznatky v oblasti změny klimatu. 
Konference vyzývá smluvní strany Úmluvy, aby využily 
tyto poznatky v rámci vyjednávacího procesu a 
budoucím nastavení režimu změny klimatu a rovněž 
v souvislosti s vytvářením národních klimatických politik. 
Do budoucna bude nutné finančně podpořit práci vědců 
IPCC a tedy smluvní strany uvedené v Příloze I Úmluvy 
jsou vyzývány k poskytnutí finančních prostředků.  

Výsledky Mezivládního panelu změny 
klimatu budou využity mj. v rámci 
aktualizace Národního programu na 
zmírnění dopadů změny klimatu. Zvážit 
finanční podporu Mezivládního panelu 
změny klimatu. 
 
Výsledky IPCC zahrnuty do připravované 
Politiky ochrany klimatu v ČR. 

2/CP.13 Přístupy 
k podpoře 
aktivit na 
snižování 
emisí 
z odlesňování 
v rozvojových 
zemích  
 
 

Konference vyzývá státy 
- k dobrovolné podpoře snižování emisí z odlesňování a 

degradace lesa v rozvojových zemích, 
- k budování kapacit, zajištění techniky a usnadnění transferu 

technologií k zlepšení sběru, monitoringu a reportingu dat, 
- k identifikaci možností a přístupů ke snižování 

odlesňování a lesní degradace a tím zvyšování zásob 
uhlíku (pomocí udržitelného lesnického hospodaření), 

- k používání doporučených postupů na snižování emisí 
z odlesňování a degradace lesa v rozvojových zemích, 

- k mobilizaci finančních prostředků na snižování emisí 
z odlesňování, degradace lesa a k podpoře udržitelného 
lesnického managementu v rozvojových zemích. 

 
Zváženo v rámci ZRS, v současné době 
není žádný projekt připravován. 
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Konference požaduje, aby smluvní strany připravily 
návrhy týkající se metodiky měření a verifikace změn 
zásob uhlíku, aby sekretariát uspořádal k výše 
zmíněným přípravám metodiky workshop a aby výsledky 
byly prezentovány na zasedání SBSTA 28, která by měla 
výsledky a další navržené metodiky prezentovat na 14. 
zasedání Konference. 
Konference vyzývá relevantní organizace a investory, 
aby se aktivně zapojily do snižování emisí z odlesňování 
a o svých krocích informovaly na zasedání SBSTA.  
 
Konference žádá sekretariát, aby ustanovil WEB, kde 
budou výše zmíněné informace přístupné. 

ČR se podílí na přípravě návrhů EU týkající 
se metodik měření změn v zásobách uhlíku. 
 
 

11/CP.13 Reporting 
globálních 
systémů pro 
pozorování 
klimatu 

Konference přijala aktualizované pokyny pro reporting 
globálních systémů pro pozorování klimatu (pokyny jsou 
obsažené v příloze tohoto rozhodnutí) a rozhodla, že 
tyto pokyny by měly být používány k přípravě reportingu 
okamžitě.  
 
Konference žádá země Přílohy I, aby výše zmíněné 
zprávy předkládaly současně s národními sděleními, 
rovněž země neobsažené v Příloze I mohou tyto zprávy 
předložit.   

Národní sdělení ČR bude předloženo 
Sekretariátu  Úmluvy k 1.1. 2010. 



 84

14/CP.13 Datum a místo 
konání 14. a 
15. 
Konference 
smluvních 
stran Úmluvy 
a kalendář 
setkání orgánů 
Úmluvy 

Konference rozhodla, že  
- 14. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy 

OSN o změně klimatu (COP 14) a 4. zasedání 
smluvních stran Kjótského protokolu (MOP 4) se 
bude konat v Poznani v Polsku od 1.12. do 
12.12.2008.  

- 15. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu (COP 15) a 5. zasedání 
smluvních stran Kjótského protokolu (MOP 5) se 
bude konat v Kodani v Dánsku od 30.11. do 
11.12.2009.  

Na doporučení SBI Konference schválila zasedací 
termíny 14.3. až 25.3. a 26.11. až 7.12. v roce 2012.   

ČR bude během předsednictví EU 
koordinovat činnost několika pracovních 
skupin v rámci zasedání Podpůrného 
orgánu pro vědecké a technické 
poradenství a bude součástí tzv. Trojky 
ve 2. pol. 2008. 
 
Příprava delegace ČR na účast na COP 14 
probíhá. 

1 /CMP.3 Adaptační fond Konference rozhodla o zprovoznění Adaptačního fondu, 
zřízeném na 2. zasedání v r. 2006, vytvořením jeho 
organizační struktury. Adaptační fond tak může začít 
fungovat od r. 2008. 
Konference rozhodla, že pro financování konkrétních 
adaptačních projektů z Adaptačního fondu budou 
způsobilé rozvojové země, které jsou obzvlášť zranitelné 
vůči negativním vlivů změny klimatu. 
Konference rozhodla, že se Adaptační fond  bude skládat 
ze Správní rady Adaptačního fondu, které bude pomáhat 
sekretariát GEF a jako finanční správce Světová banka. 
Správní rada bude odpovědná Konferenci smluvních 
stran, která rozhoduje o všeobecných politikách 
Adaptačního fondu. Správní rada bude schvalovat 
adaptační projekty podle stanovených kritérií, 
monitorovat jejích provádění a bude odpovědná za 
převod jednotek CER (ověřená snížení emisí) z projektů 
mechanismu čistého rozvoje (CDM) do finanční podoby 
(zatím jediný zdroj financování Adaptačního fondu).  
Správní rada se skládá z 16 členů, volených konferencí 

ČR zvažuje své zapojení do Správní rady 
Adaptačního fondu v příštích letech (Na léta 
2008-2009 byl za východoevropskou 
skupinu zvolen polský kandidát a albánská 
kandidátka).  
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smluvních stran na 2 roky na základě nominace smluvní 
strany nebo regionální skupiny, a to ze: 
- 2 zástupců z každé z 5 regionálních skupin OSN 
- 1 zástupce malých ostrovních rozvojových států 
- 1 zástupce nejméně rozvinutých zemí 
- 2 dalších zástupců ze zemí zahrnutých v Příloze I 
Úmluvy 
- 2 dalších zástupců ze zemí nezahrnutých do Přílohy I 
Úmluvy. Správní rada se bude scházet nejméně dvakrát 
za rok v sídle sekretariátu Kjótského protokolu, příp. 
v místě zasedání Konference smluvních stran. 
Sekretariátem Správní rady bude GEF. Finančním 
správcem Adaptačního fondu bude Světová banka, která 
bude ukládat odvody z převodů jednotek CER a vyplácet 
příspěvky na adaptační projekty.  
Konference vyzvala smluvní strany, aby přispěly do 
Svěřeneckého fondu Adaptačního fondu na jeho 
počáteční fungování po přechodnou dobu, než se 
nahromadí dostatek financí z odvodů z projektů CDM. 
Tyto peníze budou státům na požádání vráceny pak 
zpět. 
Na 6. zasedání v r. 2010 bude přezkoumáno fungování 
Adaptačního fondu, včetně další spolupráce s GEF a 
Světovou bankou.  

 
5/CMP.3 

Kontrola 
dodržování 
Kjótského 
protokolu 

Konference ocenila činnost Výboru pro kontrolu 
dodržování Kjótského protokolu na základě předložení 
zprávy o jeho činnosti za poslední rok.  
Konference vyjádřila znepokojení nad tím, že ne všechny 
státy uvedené v Příloze I Úmluvy předložily včas své 4. 
národní sdělení a dodatečnou informaci podle čl. 7 odst. 
2 Kjótského protokolu (pozn. jedná se o Lucembursko a 
Itálii). 
Konference požádala sekretariát, aby připravil informaci 

Zvážit budoucí účast zástupců ČR ve 
Výboru pro kontrolu dodržování Kjótského 
protokolu a příp. poskytnout dobrovolný 
příspěvek na činnost tohoto výboru. 
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o dopadech návrhu na rozšíření hrazení cestovních 
nákladů a nákladů na účast na zasedáních Výboru na 
všechny jeho členy a alternáty v rámci přípravy rozpočtu 
na léta 2010-2011. 
Konference vyzvala smluvní stran k poskytnutí 
dobrovolných příspěvků do Svěřeneckého fondu na 
činnost Výboru v letech 2008-2009. 

3/CMP.3 Pokyny pro 
implementaci 
článku 6 
Protokolu 

Konference povzbuzuje smluvní strany Úmluvy, aby se 
zapojily do aktivit společné implementace (JI). Bere na 
vědomí: 

- výroční zprávu JI Dozorčího výboru (JISC) za 
období 2006-2007, 

- že bylo zveřejněno 102 PDDs (Project Design 
Document) a 2 determinační zprávy. 

Konference žádá sekretariát o vytvoření internetového 
rozhraní které by bylo využíváno určenými kontaktními 
místy a poskytovalo by přehled o všech JI projektech za 
účelem 

- poskytnutí transparentního přístupu 
k projektovým informacím 

- poskytnutí informací pro mezinárodní transakční 
uzel (ITL) 

 
Vedení JI 
Konference chválí JISC za dodržování JI management 
plánu a za implementaci opatření zaměřených na 
zlepšení schvalovacího procesu JI (s přihlédnutím ke 
zkušenostem CDM EB). Konference podporuje JISC 

- v dalším dodržování management plánu a v přijetí 
případných nutných změn se zaručením efektivity, 
ekonomičnosti a transparentnosti JI 

- ve zvýšení interakce s účastníky projektů a 
verifikátory (AIEs) a ostatními zúčastněními 

ČR přispěla na ITL v roce 2008 částkou 30 
376,- USD. 
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- v rozšíření svých orgánových a podpůrných 
struktur tak, aby byla dále zdůrazněna exekutivní 
a dozorčí úloha JISC. 

 
Zdroje pro práci JI 
Konference bere na vědomí informaci poskytnutou JISC 
týkající se doporučené revize poplatků k pokrytí 
administrativních nákladů aktivit JISC. Konference 
schvaluje revizi poplatků jak byla navržena JISC a 
upozorňuje že příjem z poplatků pro JISC naroste během 
období 2008-2009 (tyto příjmy by měly být využity ke 
krytí administrativních nákladů od roku 2010). 
 
Konference vyzývá státy Přílohy I, aby zaplatily 
příspěvky do Fondu pro doplňkové aktivity, aby byla 
zajištěna realizace JI řídícího plán pro roky 2008-2009 
(včetně nových pracovníků na podporu JISC a 
podskupin, panelů a pracovních skupin) 

4/CMP.3 Revize dle 
článku 9 
Kjótského 
protokolu 

Konference přijala rozhodnutí o rámci a obsahu 2. revize 
Kjótského protokolu podle jeho čl. 9, která má být 
dokončena na příštím zasedání smluvních stran (COP-
14) v roce 2008 v Poznani. Revize se bude týkat mj. 
rozšíření financování adaptačních opatření z podílu tržeb 
z flexibilních mechanismů a mezinárodního emisního 
obchodování, zjednodušení přístupu smluvních stran 
Přílohy I Úmluvy k Příloze B Kjótského protokolu, výsad 
a imunit osob působících v orgánech Kjótského 
protokolu, zlepšení fungování flexibilních mechanismů a 
minimalizace negativních dopadů změny klimatu. 

ČR se aktivně podílí na přípravě sdělení pro 
sekretariát Úmluvy v rámci expertní 
skupiny Rady EU, kde je řešena otázka, 
jakým způsobem by měla být provedena 
revize zmíněných problematik.  
 

7/CMP.3 Pokrok při 
dosahování 
závazků 
Kjótského 

Konference uznala, že došlo ke snížení celkového úhrnu 
emisí skleníkových plynů u států Přílohy I, které jsou 
současně smluvními stranami Kjótského protokolu; 
pokles emisí v době reportingu byl způsoben především 

ČR aktivně zavádí opatření na snižování 
emisí skleníkových plynů.  
V roce 2007 proběhlo vyhodnocení 
Národního programu na zmírnění dopadů 
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protokolu 
v rámci Přílohy 
I Úmluvy 

snížením emisí u států Přílohy I s ekonomikou v procesu 
transformace. Všechny státy Přílohy I s ekonomikou 
v procesu transformace a některé státy Přílohy I, jejichž 
ekonomiky nejsou v procesu transformace, v souladu s 
projekcemi předpokládají, že pomocí zavedených politik 
a opatření splní své cíle dané Kjótským protokolem. 
Řada dalších států Přílohy I v aktivitách pokračuje a 
zavedla dodatečné politiky a opatření, včetně využití 
propadů uhlíku. Státy Přílohy I, které jsou současně 
smluvními stranami Kjótského protokolu, by měly dále 
vyvíjet, případně zvýšit úsilí věnované snižování či 
omezování emisí skleníkových plynů v souladu se 
závazky uvedenými v Příloze B; státy Přílohy II, které 
jsou současně smluvními stranami Kjótského protokolu, 
by měly dále vyvíjet, případně zvýšit úsilí věnované 
poskytování finančních zdrojů a podpoře budování 
kapacit v rozvojových zemích a úsilí věnované usnadnění 
transferu technologií do rozvojových zemí. 

změny klimatu v České republice, 
v současné době se připravuje Politika 
ochrany klimatu v České republice. 

6/CMP.3 Zásady dobré 
praxe pro 
činnosti 
Využívání 
území, změny 
ve využívání 
území a 
lesnictví  
(LULUCF) 
podle čl. 3, 
odst. 3 a 4 
Kjótského 
protokolu  

Konference rozhodla, že pro reportování dodatkových 
informací k činnostem sektoru LULUCF v prvním 
kontrolním období Kjótského protokolu by měli signatáři 
používat tabulky uvedené vždy jako příloha národní 
inventury emisí skleníkových plynů; pro činnosti podle 
článku 3, paragrafu 3 a 4 Kjótského protokolu by měly 
být používány tabulky společného reportingového 
formátu. Všechny tabulky jsou uvedeny v příloze 
rozhodnutí. 
 
Dále žádá sekretariát, aby vyvinul modul k softwaru 
CRF.  

 
ČR v současné době připravuje dobrovolné 
reportování v sektoru LULUCF, které se 
předpokládá pro rok 2009. 

2/CMP.3 Doplňující 
směrnice 

Zpráva o činnosti Výkonné rady CDM (CDM EB)  
Konference oceňuje práci Výkonné rady CDM a bere na 

ČR zvažuje  strategické zapojení do 
„Nairobského rámce“. 
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pro mechanis
mus čistého 
rozvoje (CDM) 

vědomí zprávu o její činnosti (za období 2006 - 2007). 
Zejména informace týkající se 
- registrace 825 CDM projektů, 
- objemu vydaných kreditů: 85 049 697 CERs, 
- akreditace 18 verifikátorů (DOEs), 
- schválení 32 monitorovacích metodologií,  
- přijetí nových a inovovaných nástrojů a manuálů 

pro pomoc účastníkům projektů CDM. 
Konference poznamenává že během 11 měsíců byl počet 
CDM projektů více než zdvojnásoben. 
 
Vedení CDM 
Konference podporuje nominaci členů (alternativních 
členů) s dostatečnou kvalifikací k práci pro CDM EB. 
Chválí CDM EB za dodržení management plánu pro CDM 
a za další zjednodušení procedur a procesů souvisejících 
s CDM. Znovu opakuje žádost o poskytnutí výroční 
zprávy o činnost CDM EB před samotnou Konferencí 
COP/MOP (za období mezi COP/MOP a setkáním CDM 
EB, které se koná společně s COP/MOP). Dále chválí 
CDM EB  za práci na katalogu rozhodnutí a 
internetového nástroje „CDM Bazzar“. Konference 
podporuje CDM EB. 

- v rozšíření svých orgánových a podpůrných 
struktur tak, aby byla dále zdůrazněna exekutivní 
a dozorčí úloha CDM EB, 

- v podniknutí akcí vedoucích k vylepšení a kde je 
to možné ke zjednodušení CDM mechanismu. 

Požadavky na CDM EB 
- pokračovat ve vylepšování CDM mechanismu a 

dále dodržovat CDM management plán, 
- dokončit co nejdříve CDM validační a verifikační 

manuál jako standard pro DOEs, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČR zvážila možnost poskytnutí dobrovolného 
příspěvku do Fondu pro doplňkové aktivity. 
Příspěvek nebude poskytnut. 
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- dále vylepšit management indikátory a podat 
zprávu o své práci Konferenci.   

 
Metodologie a adicionalita 
Konference poznamenává, že je nutné udržet širokou 
použitelnost metodologie pro projekty malého rozsahu 
(SSC). Znovu opakuje, že je třeba, aby účastnící 
projektů vytvořili, předložili a následně CDM EB schválila 
více metodologií se širokým uplatněním, aby byla 
zajištěna snadnější použitelnost různých technologií a 
opatření. Smluvní strany Úmluvy, mezivládní organizace, 
nevládní organizace, průmysl a ostatní zúčastnění by 
měly podporovat vývoj těchto metodologií. Konference 
podporuje CDM EB 

- v dalším úsilí o rozšíření použitelnosti metodologií, 
- v další práci související s aktivitami zabývajícími 

se  energetickou efektivitou a obnovitelnými 
zdroji, 

- v dalším zjednodušení plnění principu adicionality, 
aby byla poskytnuta jednoduchá směrnice o 
aplikování tohoto principu bez nepřiměřené 
složitosti. 

Konference uvádí, že od CMP 2 nebyl předložen žádný 
nový návrh, jak demonstrovat splnění principu 
adicionality. 
 
Konference schvaluje SSC baseline a monitoring 
metodologie pro projekty odlesňování/zalesňování 
v rámci CDM a požaduje po CDM EB schválit 
zjednodušené metodologie „Změna paliva 
z neobnovitelné biomasy pro tepelné aplikace 
uživatelem“ a „Energeticky efektivní opatření 
v tepelných aplikacích neobnovitelné biomasy“. 
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Konference rozhodla, že CDM EB může, pokud to bude 
třeba, revidovat tyto metodologie v budoucnu bez 
nutnosti předkládat takové návrhy Konferenci.    
 
Regionální distribuce a budování kapacit v CDM 
Konference vítá iniciativu fóra určených národních 
orgánů, které přispělo k rozšíření účasti v projektech 
CDM skrze sdílení informací a zkušeností a dále vítá start 
„CDM Bazaar“. Bere na vědomí doporučení a informace 
CDM EB související s regionálním rozdělením CDM aktivit 
a systémových bariér bránících jejich rovnoměrnému 
rozdělení. Konference rozhodla o zrušení placení 
registračních poplatků a poplatků z vydaných kreditů 
z CDM aktivit na území nejméně rozvinutých států. Vítá 
práci podniknutou v rámci „Nairobského rámce“ a 
podporuje státy Přílohy I dobrovolně finančně podpořit 
iniciativy překonávající bariéry v regionální distribuci 
CDM projektů (např. Nairobský rámec). Také je na 
zvážení států Přílohy I finančně podpořit přímo 
mezivládní organizace či nevládní organizace za účelem 
dalšího rozšiřování CDM mechanismu. Konference 
podporuje urychlení aktivit v rámci „Nairobského rámce“ 
a využívání „CDM Bazaar“ všemi zúčastněnými (účastníci 
projektů, experti atd.).  
 
Konference žádá sekretariát  

- o vylepšení funkce „CDM Bazaar“ za účelem 
lepšího využití rozvojovými zeměmi, 

- o poslání kopií zpráv CDM EB a panelových skupin 
verifikátorům na požádání, 

- o další pomoc při koordinaci implementace 
„Nairobského rámce“. 

Konference zdůrazňuje, že je třeba dalšího úsilí a 
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podpory regionální distribuci a rovnoměrnému rozdělení 
CDM aktivit. 
 
Zdroje pro práci CDM 
Konference žádá CDM EB, aby pokračovala 
v poskytování informací o příjmech ve svých výročních 
zprávách. Vítá fakt, že potřebná finanční rezerva byla 
shromážděna z registračních poplatků a poplatků 
z vydaných kreditů a že aktivity CDM EB jsou nyní 
placeny z této rezervy. Povzbuzuje státy Přílohy I 
k dobrovolným příspěvkům do Fondu pro doplňkové 
aktivity, který podporuje práci fóra určených národních 
orgánů. 

 
Plná znění rozhodnutí jsou k dispozici na: http://www.unfccc.int v anglickém jazyce. 
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Příloha č. 8 

 
Rozhodnutí 8. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených 
velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe (3. – 14. 9. 2007, Madrid, Španělsko), ze kterých plynou 

úkoly pro ČR 
 
Č. Název rozhodnutí Obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 
1 Posílení 

implementace 
Úmluvy ve všech 
regionech 

COP vyzývá všechny smluvní strany a mezinárodní 
instituce, aby  implementovaly Úmluvu především 
v oblastech rehabilitace degradované půdy, podpory 
soukromého sektoru, budování kapacit, monitoringu, 
zvyšování povědomí a výměny informací. Dále 
vyzývá rozvinuté země a mnohostranné organizace, 
aby mobilizovaly finanční prostředky na boj proti 
desertifikaci a podporovaly budování kapacit za 
účelem udržitelné implementace národních akčních 
plánů. COP rovněž vyzývá k podpoře fungování 
stávajících regionálních koordinačních jednotek.  

ČR zohlední povinnosti vyplývající z Úmluvy 
při realizaci své dvoustranné a mnohostranné 
rozvojové pomoci.  
Ve spolupráci s GM a sekretariátem Úmluvy 
zorganizuje seminář pro mobilizaci finančních 
prostředků na podporu implementace Úmluvy 
ve východoevropském regionu.  
 
Nadále bude podporovat činnost regionálního 
referenčního centra „Ochrana půdy – strategie 
a plánování“, které hostí Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita v Brně. 
 
ČR podpoří vznik regionální koordinační jednotky 
v rámci regionu SVE s případným sídlem 
v postižené zemí regionu. 

3 Mobilizace 
finančních 
prostředků 

Konference vyzývá státy postižené desertifikací, aby 
konzistentně alokovaly ve svých národních 
rozpočtech prostředky na rozvoj venkova 
a soustředily se na nové možnosti pomoci. Dále 
naléhá na rozvinuté státy, aby zahrnuly problematiku 
udržitelného využívání půdy do svých národních 
programů na pomoc postiženým zemím.  

ČR jako nepostižená vyspělá země by měla 
podporovat postižené země prostřednictvím 
partnerských dohod, brát zřetel na otázky 
desertifikace při poskytování zahraniční rozvojové 
pomoci, informovat veřejnost a akademickou 
sféru o Úmluvě, konzultovat otázky spojené 
s Úmluvou v rámci OECD a hledat společnou 
politiku, podporovat přípravu státních akčních 
programů postižených zemí.  
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4 

 
Spolupráce 
s Globálním 
fondem pro životní 
prostředí  

 
Konference vyzývá GEF, aby efektivně implementoval 
strategii zaměřenou na oblast degradace půdy 
v rámci 4. doplnění zdrojů do GEF (GEF 4) a vyzývá 
Radu GEF, aby zajistila včasné a adekvátní finanční 
prostředky pro tuto problematiku v rámci GEF 5 a 
zjednodušila proceduru pro financování projektů. 
Dále Konference žádá Globální mechanismus, aby 
ve spolupráci s GEF, identifikoval možnosti 
spolufinancování aktivit spolu s dalšími donory. 
Konference vyzývá výkonného tajemníka Úmluvy, 
aby představil Desetiletý strategický plán pro posílení 
implementace Úmluvy 2008 – 2018 Radě GEF.  

 
ČR pravidelně přispívá do fondu GEF a bude 
prosazovat dostatečné financování projektů na 
plnění Úmluvy v rámci GEF. 

5 Posílení synergií 
s ostatními 
mnohostrannými 
environmentálními 
smlouvami 

Konference  vyzývá postižené smluvní strany, 
aby vytvořily rámec pro posílení synergií 
při implementaci národních akčních plánů 
vypracovaných v rámci tzv. Rio úmluv (Úmluva OSN 
o boji proti desertifikaci, Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu, Úmluva o biologické rozmanitosti). 

ČR nepatří mezi postižené smluvní strany. Bude 
však usilovat o synergickou implementaci 
národních akčních plánu v rámci CBD a UNFCCC. 
Rovněž bude v rámci zahraniční rozvojové 
spolupráce podporovat projekty prosazující 
integrovaný přístup. 
 
ČR v roce 2006 dokončila projekt UNDP/GEF 
„Identifikace priorit a rozvoj kapacit pro plnění 
závazků ČR vyplývajících z globálních 
environmentálních smluv“. 

6 Zlepšení výměny 
informací, vč. 
kvality a formátu 
podávání národních 
zpráv  

Konference žádá výkonného tajemníka Úmluvy, aby 
v souladu s Desetiletým strategickým plánem 2008- 
2018 připravil návrh směrnice pro podávání 
národních zpráv, konzultoval tento návrh v rámci 
styčné skupiny (zástupci sekretariátů Rio úmluv) 
a předložil jej smluvních stranám na 7. zasedání 
Výboru pro sledování plnění Úmluvy (CRIC 7). 

ČR na základě svých zkušeností s podáváním 
národních zpráv připraví k návrhu směrnice pozici 
pro CRIC 7.  

7 Fellowship program Konference vyzývá sekretariát, aby založil 
tzv. fellowship program financovaný z dobrovolných 

ČR zváží poskytnutí dobrovolného příspěvku na 
podporu programu. 
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příspěvků smluvních stran. 
10 Seznam 

nezávislých expertů 
Konference vyzývá smluvní strany, aby revidovaly 
a aktualizovaly databázi svých národních expertů 
a navrhly nové kandidáty. 

Běžnou diplomatickou cestou odeslat sekretariátu 
nominace odborníků, včetně kontaktních údajů. 

12 Vytváření sítí 
s ostatními 
relevantními 
institucemi a 
agenturami 

Konference žádá byro CST, aby ve spolupráci 
s vedoucí institucí nebo konsorciem organizujícími 
vědecké jednání v rámci CST propojilo sítě, instituce 
a agentury za účelem práce na prioritním tématu pro 
CST 9, vč. zapojení nevládních organizací a 
veřejnosti.  

ČR nemá zastoupení v byru CST. Bude však 
informovat byro CST o možném zapojení 
národních institucí do činnosti na prioritním 
tématu v rámci CST 9.  

14 Revize mechanismu 
pro sledování 
plnění Úmluvy 

Konference rozhodla o prodloužení mandátu CRIC, a 
to do COP 9, kdy bude jeho mandát znovu 
přezkoumán s ohledem na rozhodnutí přijatá na COP 
8 a výsledky CRIC 7 a 8. 

ČR připraví v této věci pozici pro COP 9. 

15 Aktivity navazující 
na výsledky 
Světového 
summitu o 
udržitelném rozvoji 
(WSSD)  a příprava 
na 16. a 17. cyklus 
Komise OSN pro 
udržitelný rozvoj 
(CSD 16,17) 

Konference žádá výkonného tajemníka, aby zajistil 
propojení závěrů WSSD s procesem CSD 16 a CSD 
17 a plněním Úmluvy.  

Zohlednit v rámci ZRS přípravu na cyklus 
zasedání CSD věnovaný mj. Africe, desertifikaci a 
suchu, kdy bude v politickém cyklu CSD přesedat 
Evropské unii ČR. 
 
 

16 Desetiletý 
strategický plán 
2008-2018 a rámec 
pro posílení 
implementace 
Úmluvy (dále jen 
„Strategický plán“)2 

Konference zdůrazňuje, že implementace 
Strategického plánu vyžaduje zapojení všech 
smluvních stran, které si vyžádá adekvátní finanční 
prostředky. Žádá smluvní strany, aby začaly 
implementovat Strategický plán s ohledem 
na národní priority a podaly národní zprávu COP 9.  
Žádá, aby CST připravil 2letý plán své činnosti 

ČR, jakožto smluvní strana Přílohy V Úmluvy, se 
bude podílet na tvorbě regionálního akčního 
programu (RAP) s cílem propojit aktivity v rámci 
RAP s cíli Strategického plánu.  
O průběhu implementace Strategického plánu 
bude informovat sekretariát Úmluvy.  
Pro COP 9 připraví kritické zhodnocení dokumentů 

                                                 
2 http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPLPFOD79GT 



 96

a doporučil CRIC, jak nejlépe hodnotit pokrok 
v naplňování Strategického plánu.  
Dále žádá, aby byl CRIC zodpovědný za revizi 
implementace Strategického plánu. Konference 
rozhodla, že metodologické zasedání CRIC se 
uskuteční paralelně se zasedáním CST. CRIC má 
za úkol připravit několikaletý program své činnosti. 
Konference žádá Globální mechanismus, aby 
revidoval svůj plán činností tak, aby byl konzistentní 
s cíli Strategického plánu a prezentoval tento plán 
spolu s 2letým programem své činností na CRIC 7. 
Dále vyzývá GM, aby posílil aktivity vedoucí 
k mobilizaci finančních prostředků.  
 

připravených dalšími orgány Úmluvy.  
Ve spolupráci s ostatními členskými státy EU bude 
ČR spolupracovat při přípravě regionálních 
indikátorů pro hodnocení implementace Úmluvy, 
které budou předloženy CRIC 7 za účelem 
přípravy směrnice pro podávání národních zpráv.  
ČR zváží poskytnutí dobrovolného příspěvku na 
podporu implementace Strategického plánu. 

  Konference žádá sekretariát Úmluvy, aby rovněž 
připravil návrh několikaletého plánu činností 
s podpůrným 2letým plánem a podal COP 9 zprávu o 
pokroku v naplňování Strategického plánu.  
Konference žádá, aby sekretariát a GM připravili 
společný plán činností, vč. indikátorů úspěšné 
spolupráce založené na řízení orientovaném na 
výsledky, a to již pro CRIC 7. Konference rozhodla, 
že COP 10 navrhne vhodný způsob, kritéria a zadání 
pro nezávislé střednědobé hodnocení implementace 
Strategického plánu. Konference vyzývá smluvní 
strany, aby sladily své národní akční plány se 
Strategickým plánem. Dále vyzývá rozvinuté státy, 
mnohostranné organizace, soukromý sektor, aby 
poskytly finanční prostředky rozvojovým zemím na 
podporu implementace Strategického plánu. 

  

17 Program činnosti 
Výboru pro vědu a 

Konference rozhodla o programu činnosti 
pro 9. zasedání CST. Hlavním tématem bude 

ČR z důvodu přípravy na předsednictví v EU zváží 
účast svého zástupce na zasedání CST. Dosud 
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technologii (CST) „monitoring a hodnocení biofyzikálních 
a socioekonomických aspektů desertifikace 
a degradace půdy za účelem podpory rozhodovacího 
procesu v oblasti půdního a vodního hospodářství“. 

nebyla tato problematika odborně sledována. 

18 Program práce 
CRIC 7 

Konference rozhodla, že CRIC 7 se bude mimořádně 
zabývat metodologickými záležitostmi za účelem 
pokročit v implementaci Strategického plánu. Bude 
se zabývat návrhy programů činností orgánů Úmluvy 
(sekretariátu, GM, CST, CRIC), indikátory pro 
sledování plnění Úmluvy a formátem budoucích 
zasedání CRIC. 

Připravit pozici pro jednání a zajistit účast 
delegace ČR.  

19 Procedurální a 
institucionální 
mechanismy 

COP 9 projedná pravidlo 27 jednacího řádu. Na COP 9 bude připravena společná pozice EU. 
Zohlednit při sestavování delegace na COP 9. 

20 Pravidlo 47  COP 9 projedná pravidlo 47 jednacího řádu. Na COP 9 bude připravena společná pozice EU. 
Zohlednit při sestavování delegace na COP 9. 

22 Arbitráž a smírčí 
řízení 

Na COP 9 bude ad hoc skupina odborníků pokračovat 
v projednávání procedurálních a institucionálních 
mechanismů pro řešení otázek implementace a 
procedury arbitráže a smírčího řízení.  

Na COP 9 bude připravena společná pozice EU. 
Zohlednit při sestavování delegace na COP 9. 

26 Rozpočet na období 
let 2008-2009 

Konference neschválila rozpočet na období 2008-
2009. Rozhodla o využití EUR jako hlavní měny 
počínaje rozpočtovým obdobím 2010-2011. 

Uhradit členské příspěvky, které jsou odvozeny od 
škály OSN (ČR: 0,272 %).  

28 Datum a místo 
konání COP 9 

COP 9 se uskuteční na podzim roku 2009 v Německu 
(Bonnu, sídle sekretariátu Úmluvy) v případě, že 
žádná smluvní strana neprojeví zájem hostit toto 
zasedání a pokrýt nutné výdaje s tím spojené. 

Zajistit účast delegace ČR. 

29 Datum a místo 
konání CRIC 7 

Konference rozhodla, že CRIC 7 se uskuteční 
ve dnech 20. – 29. 10. 2008 v Turecku (Istanbul). 

Zajistit účast delegace ČR. 

 
Plná znění rozhodnutí jsou k dispozici na: http://www.unccd.int v anglickém jazyce. 
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Rozpočet sekretariátu UNCCD na období 2008 – 2009 schválený na 1. mimořádném zasedání konference  
(26. 11. 2007, New York) 

 
ES-1 Rozpočet na 

období let 2008-
2009 

Konference schválila rozpočet na období 2008-2009 
ve výši 14, 896 mil. EUR, tj. 4 % nárůst. 
Z toho 1,2 %, tj. 185 tis. EUR, dobrovolně poskytne 
Španělské království, tedy předsednická země COP 
8.   

Uhradit členské příspěvky, které jsou 
odvozeny od škály OSN (ČR: 0,272 %)  
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Příloha č. 9 
Přehled hlavních úkolů a reportingových povinností v rámci plnění CLRTAP  

a k ní sjednaných protokolů (2007, 2008-2009) 
 

2007 2008-9 
EMEP 

– Pokračování vývoje emisní inventury EMEP, její zpřesňování a 
doplnění informací vč. poskytování pomoci při plnění jejích 
reportingových úkolů. 

– Pokračování účasti v technickém fóru na bázi TFEIP a EIONET 
k šíření informací, harmonizaci emisních faktorů, rozpracování 
postupů pro vyhodnocení emisních dat a emisních projekcí 
(Stage III), identifikace problémů spojených s nepřesnostmi 
reportingu a přepočty emisních řad specifických skupin zdrojů 
(vytápění domácností, mobilní zdroje, chov hospodářských 
zvířat). 

– Předání údajů o emisích SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, HMs, POPs 
a PM za rok 2005 do 15. 2. 2007. 

– Předání gridovaných údajů do 1. 3. 2007.  
– Odevzdání informativní zprávy o emisní inventuře podle odst. 38 

revidovaných směrnic do 15. 5. 2007. 
– Zpracování dat pro elektronický kontrolní nástroj, umožňující 

validaci údajů předávaných stranami CLRTAP (REPDAB). 
– Zpracování technických podkladů pro prezentaci aktivit v rámci 

Task Force (TFEIP, TFIAM) a Expertních panelů a Pracovních 
skupin (EP a WG). 

– Aktualizace emisích údajů vybraných skupin zdrojů – uzemní a 
technologické členění. 

– Kontrola a aktualizace podkladů předaných za Českou republiku 
do CIAM pro využití v rámci modelu RAINS/GAINS, včetně 
ověření energetických bilancí. 

– TFHTAP: Příprava informací o zjištěních v oblasti 
hemisférického přenosu škodlivin ovzduším zejména s ohledem 

– Pokračování vývoje emisní inventury EMEP, budování 
mechanismů k průběžnému sledování naplňování 
předepsaných emisních stropů pro rok 2010, kontrola 
přesnosti emisní inventury. 

– Pokračování účasti v technickém fóru na bázi TFEIP a 
EIONET k šíření informací, harmonizaci metodických 
postupů, identifikace nesledovaných skupin zdrojů emisí, 
srovnávání emisí klíčových skupin zdrojů v rámci zemí 
EMEP, nejistoty emisních inventur.   

– Předání údajů o emisích SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, HMs, 
POPs a PM za rok 2006 - 8 do termínu daného 
reportingovými povinnostmi (do 15. 2. 2008). 

– Odevzdání informativní zprávy o emisní inventuře podle 
odst. 38 revidovaných směrnic do termínu daného 
reportingovými povinnostmi (do 15. 3. 2008). 

– Zpracování pravidelného QUESTIONNAIRE k plnění 
Úmluvy (do 31.3. 2008) a následně vyžádaných informací 
pro Implementační výbor. 

– Pravidelné zpracování dat pro elektronický 
– kontrolní nástroj, umožňující validaci údajů  předávaných 

stranami CLRTAP (REPDAB). 
– Hodnocení nejistot emisí sledovaných v rámci 

Göteborgského protokolu. 
– Aktualizace emisích údajů, emisních faktorů i metodických 

postupů u vybraných skupin zdrojů. 
– Účast na aktivitách TFEIP a TFIAM a práci v rámci 

expertních panelů a pracovních skupin (EP a WG), 
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na vazby zdroj-receptor. Vypracování průběžné zprávy (Interim 
Report) o výstupech TF v roce 2007, jejímž hlavním cílem jsou 
souvislosti s revizí Göteborgského protokolu (problematika 
troposférického ozonu,  acidifikace a eutrofizace). 

– Na stanici EMEP Observatoř Košetice pokračoval monitoring 
atmosférické rtuti podle metodiky EMEP. Výsledky budou 
využitelné i pro potřeby TFHTAP. 

– Observatoř Košetice byla zapojena v druhé fázi „EMEP intensive 
campaign“ v  lednu 2007. Součástí kampaně bylo měření 
jemných částic v ovzduší PM10 a PM2,5 v denním kroku (včetně 
analýzy těžkých kovů) a EC/OC rovněž v denním kroku. Data 
byla zaslána do datacentra  EMEP (NILU, Norsko). 

– V rámci účasti České republiky v EMEP TFMM Particulate Matter 
Assessment Report byl český příspěvek průběžně aktualizován 
na webu EMEP TFMM a do konce března 2007 byla připravena 
finální verze. ČHMÚ zabezpečil práce na EMEP PM Assessment 
Report  v plném  rozsahu. 

– V souvislosti se zařazením Observatoře Košetice do 
dlouhodobých výzkumných projektů EUSAAR (European 
Supersites for Atmospheric Aerosol Research) a ACCENT 
(Atmospheric Composition Change – The European Network of 
Excellence) byl rozšířen monitorovací program v oblasti 
atmosférických aerosolů. Jedná se o rozšíření monitoringu PM10 
a PM2,5 (včetně analýzy těžkých kovů) a EC/OC na denní 
frekvenci a  zavedení měření frakce PM1. Všechna měření jsou 
využita pro potřeby české účasti v programu EMEP, a to jak pro 
rozšíření monitorovacího programu LEVEL 2 i LEVEL 3, tak pro 
cíle TFHTAP. 

– Zaslání dat ze stanic EMEP do datacentra  EMEP (NILU, Norsko) 
do 30. 9. 2007. 

souvisejících s aktualizací III. vydání EMEP/CORINAIR 
Guidebook v letech 2008 - 2009. 

– Finální zpracování a kontrola údajů pro modelovací nástroje 
používané CIAM v rámci RAINS/GAINS (2008). 

– Zajištění realizace monitoringu na stanicích Košetice a 
Svratouch ve stávajícím rozsahu.  

– Zabezpečení měření atmosférické rtuti a zavedení měření 
velmi jemných suspendovaných částic frakce PM1. Data 
budou pravidelně zasílána do datacentra  EMEP (NILU, 
Norsko).  

– Hlavním úkolem TFHTAP v období 2008 - 2009 je příprava 
Hodnotící zprávy (Assessment Report) do konce roku 2009 a 
informovat CLRTAP o svých zjištěních v oblasti 
hemisférického přenosu škodlivin v ovzduší zejména s 
ohledem na vazby zdroj-receptor. K tomu bude využito 
zpracované průběžné zprávy (Interim Report) o výstupech 
TF v roce 2007. 

– Aktivity v rámci TFMM vycházejí především z revidované 
verze strategie monitoringu EMEP 2004-2009 a návrhu na 
realizaci intenzivních monitorovacích kampaní EMEP v letech 
2008-2009. ČR předpokládá aktivní účast při zabezpečení 
intenzivních monitorovacích kampaní EMEP 2008-2009 , a to 
zejména na stanicích LEVEL 2. 

– Bude rovněž zajištěna realizace spolupráce formou letových 
měření, prováděných v rámci intenzivní kampaně TFMM. 

– Zaslání dat ze stanic EMEP do datacentra  EMEP (NILU, 
Norsko) bude prováděno k 30.9. následujícího roku.  

– Hlavní cíle TFMM na období 2008-2010:  
 Intenzivní kampaně EMEP 
 Předpověď kvality ovzduší 
 Asimilace dat (kombinace dat získaných  z monitoringu a 

výstupů z modelu) 
 Modelování kvality ovzduší v městských oblastech 
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v jemném měřítku (City – Delta, Euro- Delta). 
WGE 

ICP pro materiály 
– Expozice vzorků uhlíkové oceli, zinku, portlandského vápence, 

moderního skla (ICP Materials). 
– Hodnocení vzorků materiálů pro sledování dlouhodobých trendů 

1987-2006, předání dat, reporting (ICP Materials). 
– Příprava vzorků uhlíkové oceli pro evropské stanice a jejich 

hodnocení – SVUOM, s.r.o. je mezinárodním subcentrem, 
zpracování mezinárodní zprávy UNECE Report No. 53/2007 (ICP 
Materials). 

– Mapování korozních rychlostí uhlíkové oceli a zinku (ICP 
Materials ve spolupráci s ICP Modelling and Mapping). 

– Zpráva o korozi materiálů a trendech znečištění ovzduší v 
letech 1987-2006.  

– Zprava o vlivu klimatické změny na korozi materiálů a 
kulturní památky. 

– Riziková studie pro Madrid 
– Mapy koroze Zn pro Evropu 
– Vyhodnocení expozice uhlíkové oceli z roku 2006 pro celou 

Evropu. 
– Příprava vzorků uhlíkové oceli pro novou expozici (podzim 

2008) v rámci Evropy. 
– Zajištění účasti na 24. zasedání TF ICP Materials. 
– Reporting pro EHK OSN a MŽP. 

ICP pro povrchové vody 
– Předání dat chemismu pro povrchové vody, reporting, (ICP 

Waters). 
– Hodnocení dlouhodobých trendů chemismu povrchových vod, 

příspěvek do mezinárodní zprávy ICP Waters Report 87/2007 
(ICP Waters). 

– Sběr vzorků pro hydrobiologické laboratorní stanovení a 
hodnocení povrchových vod – kontinuálně každý rok (ICP 
Waters a ICP Integrated Monitoring). 

– Mezinárodní hydrobiologická interkalibrace – vyhodnocení bude 
pokračovat i v roce 2008 (ICP Waters). 

– Roční chemická interkalibrace.  
– Roční biologická interkalibrace.  
– Zpráva o vývoji monitoringu povrchových vod za posledních 

20 let. 
– Monitoring chemismu a hydrobiologická determinace 

povrchových vod 5 šumavských jezer a jejich přítoků. 
– Vyhodnocení dlouhodobých časových řad chemismu a 

hydrobiologického stavu povrchových vod. 
– Participace na hydrobiologické mezinárodní interkalibraci 

povrchových vod.  
– Odeslání výsledků monitoringu ve formě databází do 

mezinárodních programových center.  
– Reporting pro ICP Waters a pro MŽP. 
– Zajištění účasti na 24. zasedání TF ICP Waters. 

ICP pro integrovaný monitoring 
– Předání dat integrovaného monitoringu na dvou lokalitách 

(Košetice, LYS) a reporting (ICP Integrated Monitoring). 
– Zpráva o vlivu znečištění ovzduší na biodiverzitu. 
– Zpráva o modelových interakcích mezi vlivy acidifikace a 
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– Sledování chemismu půdních a podzemních vod (ICP Integrated 
Monitoring). 

 

změny klimatu s využitím dat monitoringu.  
– Zpráva o vztahu účinku ovzduší a změnami klimatu. 
– Pokračování monitoringu povrchových a půdních vod na 2 

lokalitách ICP IM. 
– Zavedení hydrobiologického monitoringu na lokalitě Anenský 

potok. 
– Zavedení a realizace monitoringu vegetace. 
– Zajištění účasti na 16. zasedání TF ICP IM. 
– Účast na pravidelné konferenci o monitoringu malých povodí 

v Evropě. 
– Odeslání dat monitoringu programovému centru. 
– Reporting pro ICP IM a pro MŽP.   

ICP pro modelování a mapování 
– Aktualizace databází kritických zátěží pro nutriční dusík, předání 

dat a reporting, http://www.mnp.nl/cce/new/ CCE Documents 
(ICP Modelling & Mapping). 

– Harmonizace kritických zátěží pro N s empirickými kritickými 
zátěžemi – bude pokračovat v roce 2008 (ICP Modelling & 
Mapping). 

– Zpráva o modelování účinků N zahrnující biodiverzitu. 
– Zpráva o modelování kritických zátěží těžkých kovů a vývoji 

rizik.  
– Zpráva o vztahu znečištění ovzduší a účinků změny klimatu 

na evropské ekosystémy. 
– Hodnocení empirických kritických zátěží (aktualizace). 
– Mapová zpracování kritických zátěží pro biotopy s využitím 

SEI-mapy. 
– Vyhodnocení modelových kritických zátěží pro S a N 

(aktualizace z r. 2005). 
– Zpracování databází kritických zátěží pro S a N podle nových 

požadavků mezinárodního koordinačního centra (CCE).  
– Reporting pro CCE a pro MŽP. 
– Zajištění účasti na 18. zasedání pracovního semináře 

Koordinačního centra. 
– Zajištění účasti na 24. zasedání TF ICP M&M. 

ICP pro lesy 
– Předání dat a reporting z monitorovacích lokalit II. úrovně (ICP 

Forests). 
– Hodnocení zdravotního stavu porostů, vývoje atmosférické 

– Roční zpráva o vývojových trendech S a N depozice.  
– Zpráva o jistotách kvality dat o defoliaci. 
– Zpráva o vztahu překročení kritických zátěží a odezvě 
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depozice, chemismu gravitační půdní vody, půd a hodnocení 
účinků N, O a S (ICP Forests). 

– Meteorologická sledování a zpřístupňování údajů na webových 
stránkách VÚLHM (ICP Forests). 

 

ekosystémů.  
– Zpráva o dynamickém modelování vlivu atmosférické 

depozice na biodiverzitu.  
– Zpráva o kritických koncentracích ozónu a jeho vlivu na 

vegetaci (ve spol. s ICP V). 
– Zavedení měření půdního vodního potenciálu na jedné 

lokalitě intenzivního monitoringu ICP Forest. 
– Meteorologická měření na lokalitách ICP F a zpřístupnění dat 

z roku 2007 veřejnosti na internetu. 
– Reporting pro ICP Forest a pro MŽP. 

ICP pro vegetaci 
– Dokončení analýz 180 vzorků mechu (36 prvků) a předání dat i 

dalších požadovaných parametrů programovému centru, 
reporting (ICP Vegetation).  

– Výsledky vyhodnocení obsahů prvků v mechu bylo prezentováno 
v českých i mezinárodních časopisech a mezinárodních 
zasedáních (ICP Vegetation). 

– Připraven k tisku rukopis 2. dílu České národní zprávy o 
biomonitoringu (ICP Vegetation). 

– Roční zpráva o rozsahu poškození vegetace přízemním 
ozónem – experimenty s citlivými typy vegetace.  

– Zpráva o  modelování (Ellenberg) pro identifikaci rizik 
poškození polopřirozené vegetace ozónem.  

– Mapování rizik poškození vegetace ozónem založené na toku 
O3 (ve spol. s EMEP a ICP F) 

– Zpráva o výsledcích sběru a analýzy mechů v letech 2005-6 
pro dusík a těžké kovy. 

– Zjištění požadovaných charakteristik (projevy eutrofizace) 
na národních monitorovacích plochách v ČR pro komentář 
celoevropské zprávy k výsledkům bioindikace. 

– Zpracování komentáře k výsledkům za ČR pro evropskou 
zprávu (Atlas bioindikované distribuce úrovní spadů v 
Evropě). 

– Příprava rukopisu české národní zprávy k výsledku 
biomonitoringu v angličtině a zajištění jejího vydání. 

– Další publikování výsledků na mezinárodní a národní úrovni 
v odborném tisku. 

TF pro lidské zdraví 
– Odhady zdravotních rizik PM na senzitivní populaci – děti do tří 

let a matky (TF on Health). 
– Metodika pro zpracování dotazníků pro hodnocení zdravotního 

– Roční zpráva o účinku PM na lidské zdraví.  
– Předběžná zpráva o účinku ozónu na lidské zdraví.  
– Závěrečná zpráva o zdravotních rizikách těžkých kovů. 
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rizika PM (TF on Health). 
– Sledování „outdoor/indoor“ expozice PM (TF on Health). 

– Hodnocení expozice PM u senzitivní populace těhotných žen. 
– Měření expozice znečištění ovzduší u bydliště 

(indoor/outdoor koncentrace). 
– Vytvoření modelu expozice.  
– Reporting pro TF H a pro MŽP. 

o Expertní skupina pro dynamické modelování 
– Monitoring a hodnocení stoku po kmeni a jeho podíl na 

acidifikaci a eutrofizaci (JEG Dynamic Modelling). 
– Sledování průtoků v malých povodích a jejich ovlivnění 

klimatickou změnou – dlouhodobá sledování  (JEG Dynamic 
Modelling). 

– Zpráva k odhadu poskytovaných modelových dat z roku 
2007 a dalších modelových národních aktivit. 

– Porovnání odhadů scénářů na lokální úrovni, národní a 
celoevropské úrovni. 

– Technická zpráva o nových výsledcích v modelování a jejím 
vývoji. 

– Zpráva o strategii začlenění klimatické změny do 
dynamických modelů na všech úrovních. 

– Zpráva o interpretaci výsledků dynamického modelování. 
– Monitoring a hodnocení stoku po kmeni a jeho podíl na 

acidifikaci a eutrofizaci a zohlednění při dynamickém 
modelování. 

– Zajištění pozorovatelské činnosti na vybraných malých 
povodích. 

– Hodnocení průtoků ve vybraných povodích s ohledem na 
klimatickou změnu.   

 
Společné aktivity ICP´s, TF a expertní skupiny pro DM 

– Reporting o účinkových aktivitách „multi-pollutant/multi-effect“ 
a trendech (všechna ICP´s a TF H). 

– Uspořádání společného pracovního semináře o výsledcích 
účinkových aktivit národních expertů ve Zbraslavi (všechna 
ICP´s a TF H). 

 

– Aktualizace současných informací o funkcích dávka-odezva a 
vyhodnocení rizika.  

– Aktualizovaný přehled současných informací o výsledcích a 
sledovaných parametrech terénních výzkumů, metodikách 
sledování a intenzitě účinkových aktivit.  

– Přehled o robustnosti monitorovaných a modelovaných vlivů 
znečištění ovzduší.  

– Souhrn účinkových aktivit ve východní Evropě, na Blízkém 
východě a ve Střední Asii. 
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– Předpokládá se uspořádání společného pracovního semináře 
o výsledcích účinkových aktivit na národní úrovni – všechna 
ICP´s, TF H a JEG. 

– Pokračování ve zpracování map korozních účinků ovzduší na 
materiály (ICP M a ICP M&M). 

– Vyhodnocení kritických zátěží pro Hg (ICP V a ICP M&M). 
WGE aktivity 

– Reporting o účinkových aktivitách „multi-pollutant/multi-effect“ 
a trendech (všechna ICP´s a TF H) pro WGE. 

– Zvolení ČR do Extended Bureau WGE 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2). 

– Podání relevantních informací ICP´s, TF H a JEG do 
sekretariátu.  

– Předání výsledků všech účinkových aktivit pro zprávu za rok 
2008. 

– Předání odpovídajících výročních zpráv do sekretariátu WGE 
a EB. 

– Aktualizace výsledků ICP´s, TFH a JEG a podání zprávy. 
– Revize a připomínky k dokumentům WGE.  
– Zajištění účasti na 27. zasedání WGE (Ženeva, 2008). 
– Zajištění účasti na zasedáních rozšířeného výboru 

(Extended Bureau) WGE (Ženeva, 2008) – 2-3x 
WGSR 
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– Pokračoval přezkum a přípravy na revizi Protokolů o těžkých 
kovech, o persistentních organických polutantech a 
Göteborgského protokolu podle plánů práce schválených 23. a 
24. zasedáním EB, včetně koordinace postupů TFPOP, TFHM, 
expertních skupin pro snižování amoniaku (EGAA), technicko-
ekonomické otázky (EGTEI), jemné částečkové látky (EGPM) a 
sítě expertů pro přínosy a ekonomické nástroje (NEBEI). 

– V rámci aktivit pracovní skupiny pro částice (EGPM) bylo 
provedeno porovnávací měření podílu částic PM 10 a PM 2.5 
v emisích spalovacích zdrojů různými metodami. 

– Pro pracovní skupinu EGTEI byly dále rozpracovány údaje o 
spalovacích zařízeních o výkonu nad 500 MWt.  

 

– V roce 2008 budou na základě rozhodnutí EB a závěrů 
prvního přezkumu zahájena jednání o dalších povinnostech k 
omezování emisí znečišťujících látek podléhajících 
Göteborgskému protokolu s cílem prezentovat výsledky této 
práce na 27. zasedání EB v prosinci 2009. Zejména se bude 
jednat o posouzení emisních limitů pro VOC v produktech, 
revizi metodických návodů (Guidance Documents), 
vyhodnocení emisních limitů pro kotle, procesní otopy a 
těžká nákladní vozidla z hlediska rozšíření příloh IV, V a VIII 
Göteborgského protokolu a podmínek ČR. 

– Pokračování aktivit v rámci EGPM bude v příštím období 
zaměřeno zejména do oblasti vědeckých a  technické 
požadavků pro rozvoj opatření na redukci emisí PM 
s přihlédnutím k tomu, že sekundární PM budou náležet do 
Göteborgského protokolu, zatímco primární PM také 
částečně do Protokolu o těžkých kovech. Důrazně bude 
rovněž prosazován požadavek na zkvalitnění emisních 
inventur. V rámci ČR bude součástí plnění tohoto úkolu v 
letech 2008 - 2010 revize dosavadních postupů zpracování 
emisní inventury částic s možností vyššího podílu národních 
specifických údajů, zjišťovaný přímými měřeními na 
zdrojích.  

– Pokračování aktivit v rámci EGTEI bude zaměřeno na 
zajištění současných technicko-ekonomických charakteristik 
a jejich prognózy do roku 2030. Rovněž bude třeba se 
zabývat nově vznikajícími technickými opatřeními ke snížení 
emisí a to nejen v oblasti LCP. Prioritou budou sektory 
definované dle požadavků IIASA, především se jedná o LCP 
menší než 500 MW, malé spalovací zdroje a spalování dřeva 
v domácnostech. 
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Task Force pro těžké kovy (TF HM):: 
– Z technického hlediska byl přezkoumán potenciál možností pro 

další snižování emisí těžkých kovů uvedených v příloze I 
protokolu. Byl shromážděn přehled výhod a nevýhod těchto 
možností. Byly posouzeny, informace o přínosech dalších 
opatření na snižování emisí těžkých kovů v příloze I pro lidské 
zdraví a ekosystémy. 

– Byla konstatována potřeba dalšího snižování emisí těžkých kovů 
uvedených v příloze I Protokolu. 

Task Force pro těžké kovy (TF HM)“ 
– Z technického hlediska zvážit možnosti aktualizace nebo 

změny přílohy III Protokolu o těžkých kovech v souladu 
s aktuálními technologiemi pro omezování těžkých kovů 
v podmínkách ČR (návaznost na dokumenty z 25. zasedání 
Výkonného orgánu).  

– Z technického hlediska zvážit možnosti aktualizace nebo 
změny přílohy IV Protokolu o těžkých kovech v podmínkách 
ČR (návaznost na dokumenty z 25. zasedání Výkonného 
orgánu). 

– Z technického hlediska zvážit, s přihlédnutím k podmínkám 
v ČR, dopad výše uvedených změn na ostatní přílohy 
Protokolu o těžkých kovech (návaznost na dokumenty z 25. 
zasedání Výkonného orgánu). 

– Zpracovat podklady pro WGSR a TFHM pro jednání těchto 
skupin o revizi Protokolu o těžkých kovech v daném období. 

Task Force pro persistentní organické polutanty (TFPOP): 
– Návrh revize Protokolu o  persistentních organických 

polutantech s využitím výstupu z jednání ad hoc skupiny 
právních expertů. Nadále jsou zvažovány dvě formy, a to revize 
a doplnění stávajícího Protokolu nebo návrh a projednání nového 
Protokolu o persistentních organických polutantech. 

– Pokračování práce TFPOP na vyhodnocení souhrnných revizních 
zpráv o nových látkách navržených na zařazení do Protokolu. 

– TFPOP na základě tohoto zhodnocení zpracovala zprávu pro 
WGSR, včetně návrhu zařazení zkoumaných látek do příloh buď 
revidovaného nebo nového  Protokolu, a to i s alternativními 
návrhy na zařazení látek do jednotlivých příloh.   

Task Force pro persistentní organické polutanty 
(TFPOP): 
– Hlavním úkolem bude dokončit revizi a rozšíření Protokolu se 

zřetelem na výběr procedury (revize stávajícího nebo 
projednání nového Protokolu). Dále je nutno shromáždit a 
zhodnotit více poznatků z oblasti náhrad látek navržených 
k zákazu výroby a užití, jakož i  posoudit možnosti aplikace 
náhrad a nových technologických postupů, a to včetně 
ekonomických analýz.  
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Příloha č. 10 
 

Rozhodnutí 3. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 
přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (11. – 13. 6. 2008, Riga, Lotyšsko), ze kterých 

plynou úkoly pro ČR 
 
 

Číslo 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

III/1 Výklad čl. 14, odst. 4 Úmluvy, o podmínkách vstupu 
změn Úmluvy v platnost 
– po dlouhých diskuzích o třech možných výkladech (tzv. 

fixed-time, mixed-time a current-time approach) bylo 
přijato rozhodnutí, které uplatňuje „fixed-time approach“, 
tzn., že ¾ se berou z počtu stran Úmluvy, které byly 
stranami v době přijímání změny 

 

 
 
– ČR již změnu Úmluvy ratifikovala. Čeká na její vstup 

v platnost. 

III/2 Elektronické informační nástroje a „clearing-house“ 
mechanismus 
– úkolová skupina (task force, TF) pro tuto oblast potvrzena i 

na další období, vedoucí zemí je opět Velká Británie 
– výzva pro smluvní strany země budovat národní „clearing 

house“ mechanismy a elektronické systémy pro zapojení 
veřejnosti do přípravy environmentální legislativy a přípravy 
národních programů a strategií.  

 

– nadále zlepšovat zapojení veřejnosti do rozhodovacích 
procesů prostřednictvím elektronických nástrojů, 
prosazovat ji  na všech stupních řízení 

– zajišťovat vzdělávání v oblasti použití elektronických 
nástrojů 

– zvážit možnosti zlepšení a formalizace „clearing house“ 
mechanismu na národní úrovni 

III/3 Přístup k právní ochraně 
– prodloužen mandát TF k této oblasti, vedoucí zemí 

potvrzeno Švédsko 
– zamítnut návrh vypracování „guidance“, tedy manuálu pro 

tuto oblast  
 

– podporovat vzdělávání a informovanost o III. pilíři 
Aarhuské úmluvy a jeho praktické aplikaci mezi 
odbornou veřejností, právníky, soudci a podporovat 
výměnu informací v této odborné sféře 

– podporovat přístup k právní ochraně v odborném 
(profesním) tisku 
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Číslo 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

– sledovat činnost úkolové skupiny pro oblast právní 
ochrany a materiály, které má v plánu zveřejňovat jako 
příklady dobré praxe 

III/4 Prosazování principů na mezinárodních fórech 
– přijata zásada, aby se pro tuto oblast nezřizovala 

samostatná reportingová povinnost, ale aby byla zařazena 
do stávajícího systému reportů 

– potvrzen TF k této oblasti a Francie jako vedoucí země. TF 
by se měl ujmout také úlohy analyzovat reporty 
jednotlivých smluvních stran s cílem zjistit, jak je 
implementován čl. 3, para 7 Úmluvy jednotlivými 
smluvními stranami  
 

 
– povinnost odpovídat na dotazníky týkající se 

mezinárodních fór 

III/5 Reportingová povinnost 
– varuje před přílišnou délkou reportů v příštím období 
– vyzývá, aby smluvní strany začaly pracovat na vyhotovení 

reportů minimálně 5 měsíců před stanovenou lhůtou pro 
dodání reportu 

– stanoví, aby se minimálně 1 rok před MOP-4 konal trénink 
pro národní kontaktní osoby o zásadách reportingu 
(organizace v rukou sekretariátu) 

 
– s dostatečným předstihem začít pracovat na sestavování 

národní implementační zprávy (reportu) a zaslat ji 
sekretariátu Úmluvy před stanovenou lhůtou (180 dní před 
MOP-4) 

– účastnit se tréninku pro národní kontaktní osoby (místo 
bude upřesněno) 

 
III/6 Dodržování Úmluvy  

– v otázce obecných bodů došlo ke změně formulace týkající 
se závěrů Výboru na dodržování Úmluvy z „endorses the 
findings“ na „takes note of the report“ (tato změna se 
setkala s velkou nevolí ze strany členů Výboru pro plnění 
Úmluvy a nevládních organizací) 

– v oblasti nálezů Výboru pro plnění Úmluvy k jednotlivým 
případům nedodržování Úmluvy byla zjištění Výboru 
potvrzena i přes snahy některých členských států EU tyto 
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Číslo 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

zmírnit, ve spojení se skutečností vydání podmíněného 
napomenutí Turkmenistánu a Ukrajině se rozpoutala diskuze 
o tom, který z orgánu Úmluvy takové napomenutí uděluje 

III/7 Finanční pravidla 
– z dlouhé diskuze o upravení finančních otázek tak, aby byl 

zajištěn stálý a pravidelný příjem sekretariátu, vyplynula 
neochota některých zemí (Německo, Finsko) měnit 
dosavadní dobrovolný systém, který i nadále zůstává 
doplněn o výzvu jednotlivým smluvním stranám, aby co 
nejdříve na počátku finančního roku deklarovali množství a 
období příspěvku. 

– bylo rovněž rozhodnuto, aby MOP dal WG mandát k dalšímu 
zkoumání možností změny dobrovolného systému 
v efektivnější nástroj 

– ČR podle usnesení vlády č. 1127 ze 4. 10. 2006 přispívá 
do rozpočtu Úmluvy 10 000,- USD z rozpočtové kapitoly 
MŽP-315  

– do konce ledna 2009 uhradit příspěvek za r. 2009 
– zapojení se do přípravy pozic EU k návrhu na změny 

systému poskytování dobrovolných příspěvků 

III/8 Strategický plán 2009-2014 
– ve třech oblastech (plnění Úmluvy, rozšiřování aplikace 

Úmluvy v dalších státech, rozvoj) určuje stěžejní cíle pro 
období  

– otázka Strategického plánu 2009-14 byla nejvíce 
diskutovanou záležitostí na MOP-3 a vyžádala si ustavení Ad 
hoc expertní skupiny složené ze zástupců smluvních stran a 
nevládních organizací, která hledala možné kompromisy 
v nejspornějších otázkách 

 
 

– obnovení činnosti meziresortní pracovní skupiny 
k Aarhuské úmluvě  

– dodržování zásad Úmluvy a její implementace nejen 
v národním kontextu, ale případně i v přeshraničních 
otázkách 

– nadále podporovat a propagovat EVVO 
– zajišťovat na všech stupních veřejné správy osvětu o 

principech Aarhuské úmluvy a způsobech, jakým 
usnadňovat veřejnosti přístup k informacím, právní 
ochraně a účasti na rozhodování 

– zajišťovat přístup veřejnosti k právní ochraně a snažit 
se o zmírnění překážek v této oblasti; zajistit také 
potřebnou osvětu a vzdělání soudců a advokátů 

– nadále zapojovat NNO do ochrany životního prostředí 
jako důležité články pro demokratický dialog 

– podporovat uplatňování principů Úmluvy na 
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Číslo 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

mezinárodních fórech 
– nadále dynamicky aplikovat principy Úmluvy 

s ohledem na aktuální společenský vývoj, 
technologické inovace a podporovat udržitelné  vzorce 
výroby a spotřeby 

– v mezinárodním kontextu je možná případná iniciativa 
v obnovení projednávání Směrnice Rady a EP o 
přístupu k právní ochraně (původní návrh 2003/0246 
COD) během PRES ČR. Dále aktivní činnost v oblasti 
účasti veřejnosti ve spolupráci s Irskem jako vedoucí 
zemí s výhledem na ustavení TF v co nejkratší době 
(viz rozhodnutí III/9 o pracovním plánu na období 
2009-11) 

III/9 Pracovní plán 2009-11 
- diskutovaným bodem bylo ustaveni úkolové skupiny (task 

force) pro účast veřejnosti na rozhodování, který byl 
nakonec vyřešen kompromisem, který předpokládá 
ustavení TF do konání MOP-4. Irsko se přihlásilo jako 
vedoucí země pro plnění tohoto úkolu. Došlo k ustavení 
prozatímní expertní skupiny s výhledem na její co 
nejrychlejší přeměnu v úkolovou skupinu a to nejpozději 
do MOP-4 

 

 
– ČR se předběžně přihlásila jako strana podpory k plnění 

úkolů vyplývajících z plánu ustavit  úkolovou skupinu 
(TF) pro účast veřejnosti na rozhodování. ČR uspořádá 
zasedání TF v Praze v r. 2010 a přispěje na jeho konání 
částkou 20 000, -EUR z rozpočtové kapitoly MŽP-315 

 
Plná znění rozhodnutí jsou k dispozici na: http://www.unece.org/env/pp/mop3.htm  v anglickém jazyce 
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Příloha č. 11 
 
 

Rozhodnutí 4. zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice 
států (19. – 21. 5. 2008, Bukurešť, Rumunsko), ze kterých plynou úkoly pro ČR 

 
 

Číslo 

 

Název a obsah rozhodnutí Úkol pro Českou republiku 

IV/1 Přezkum implementace Úmluvy 
– na základě národních implementačních zpráv došlo k přezkumu 

plnění Úmluvy, který naznačil narůstající zájem o praktické 
uplatňování Úmluvy. 

V návaznosti na pokyn sekretariátu vypracovat 
národní implementační zprávu za období 2006-8. 

IV/8 Finanční pravidla 
– byl potvrzen dobrovolný příspěvkový systém, vyhodnoceny 
činnosti v rámci Úmluvy za minulé období a předběžně vyčísleny 
náklady na činnosti Úmluvy na další období  

– ČR přispěla v dubnu 2008 na rozpočet Úmluvy částkou 4980,- 
USD 

V souladu s usnesením vlády ČR č. 510 z 26. 5. 2004 
poskytne ČR do rozpočtu Úmluvy v letech 
2008 - 2011 příspěvek ve výši 5.000,- USD ročně, a 
to z rozpočtové kapitoly MŽP-315. Tato částka bude 
zčásti využita na podporu aktivit v rámci SEA 
protokolu, který je nedílnou součástí Úmluvy. 

 
Plná znění rozhodnutí jsou k dispozici na: http://www.unece.org/env/eia/bucharest.htm v anglickém jazyce 
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