
Poznámky k článku Stav ochrany světového klimatu aneb jaké jsou výsledky konference 
COP 27 

COP 27: 27. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se 
uskutečnila ve dnech 6. až 20. listopadu 2022 v egyptském Šarm aš-Šajchu 

Globální rámec 2022: Kunming-montrealský globální rámec pro biologickou rozmanitost, 
přijatý na 15. konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti COP 15, 2. část, 
Montreal 2022, v angličtině lze nalézt na https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-15  
 
IPBES: Je zkratka z angličtiny, označující Mezivládní vědecko-politickou platformu či panel 
pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Tato platforma sdružuje politické zástupce 
jednotlivých zemí a odborníky na otázky biologické rozmanitosti, ekosystémových služeb 
apod. Více viz https://ipbes.net/about  
 

IPCC: Zkratka z angličtiny, značící Mezivládní panel pro změnu klimatu (The 
Intergovernmental Panel on Climate Change), který je orgánem při OSN pro hodnocení 
vědeckých poznatků týkajících se změny klimatu. Více viz https://www.ipcc.ch/  

 
IPBES and IPCC 2021: IPBES – IPCC co-sponsored workshop report on biodiverzity and 
climate change, 2021, Report viz https://zenodo.org/record/5101133#.Y8KDRHqZNPY ,  
Scientific outcome lze nalézt na https://zenodo.org/record/5101125#.Y8KDz3qZNPY  
 

Zobecnění z workshopu IPBES a IPCC 2021 o biodiverzitě a změně klimatu: 

Výzvy: 

-Hledání jednoho magického řešení (single silver bullet solution) 

(něco jako má ochrana klimatu – 1,5 °C, ovšem to je v případě biodiverzity komplikované 
najít něco jednoduchého a společného, když se jedná o tak široký problém od genetické 
diverzity až po diverzitu ekosystémů) 

-přílišná důvěra v dobrovolná opatření a ekonomická opatření 

- nedostatečné financování 

- nedostatečný mechanismus odpovědnosti 

- stanovení cílů x vytváření pravidel, nedostatečná polycentričnost 

-potřeba společné víry a sdílených hodnot, nejen stanovení cílů 

-potřeba přechodu od globálních cílů ke státním závazkům 
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Cesta kupředu: 

- začleňování klimatu a biodiverzity do všech oblastí, politik a úrovní rozhodování (včetně 
klima a rozvoj, bezpečnost) 

- experimentální mix politik 

- mechanizmy posilující učení a šíření dobré praxe 

-důraz na spravedlivé sdílení benefitů a nákladů 

-rozšířený princip participace (i rozhodovací pravomoc dle reprezentativnosti shromáždění) 

 

Pákové body (výběr): 

-redefinice „dobrého života“, redefinice narativů 

-snížení celkové spotřeby a odpadu 

-změna hodnot (alternativní ekonomické modely) 

-snižování nerovností 

-internalizace externalit 

 
Konference Stav ochrany světového klimatu aneb jaké jsou výsledky konference COP 27 dne 
9.1. 2023 v budově Prezidia AVČR, zpráva o konferenci je na odkazu 
https://www.avcr.cz/…ed/ , záznam z konference viz 
https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1549:zaznam-z-
konference-stav-ochrany-svetoveho-klimatu-aneb-jake-jsou-vysledky-svetove-konference-
cop-27&catid=12&Itemid=71  
 
 
Rezoluce 5/5 2022: Nature based solutions for supporting sustainable development: 
Resolution adopted by the United Nations Environment Assembly on 2 March 2022, 
UNEP/EA.5/Res.5. V rezoluci 5/5 je značně široká definice, co jsou to řešení založená na 
přírodě: „řešení založená na přírodě jsou opatření na ochranu, zachování a obnovu, 
udržitelně využívat a spravovat přírodní nebo pozměněné suchozemské, sladkovodní, 
pobřežní a mořské ekosystémy, která účinně a přizpůsobivě řeší sociální, hospodářské a 
environmentální problémy a zároveň současně zajišťují blahobyt lidí, ekosystémové služby, 
odolnost a přínosy pro biologickou rozmanitost,…“ 
Viz Information on reports and updates by the Technology and Economic Assessment Panel 
(unep.org)  
 
Prováděcí (implementační) plán z Šarm aš-Šajchu 2022: Prováděcí plán přijatý na klimatické 
konferenci OSN COP 27 v Šarm aš-Šajchu, konferenci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 
lze ho nalézt na odkazu 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover%20decision.pdf  
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-Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 1992: Tato rámcová úmluva (označovaná anglickou 
zkratkou UNFCCC z United Nations Framework Convention on Climate Change ) byla přijata 
na světové konferenci OSN k životnímu prostředí a rozvoji (tzv. Summitu Země) v Rio de 
Janeiro v r. 1992, vstoupila v platnost 21.3. 1994. U nás byla Úmluva vyjednávána nejprve za 
celé Československo, resp. ČSFR, Česká republika podepsala dohodu 13. 6. 1993 a následně ji 
ratifikovala dne 7. 10. 1993 (č. 80/2005 Sb.m.s.). Text dohody lze nalézt na odkazu 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FILE/
OMV-cesky_umluva-20081120.pdf . 

 
-Úmluva o biologické rozmanitosti 1992: Úmluva (označovaná anglickou zkratkou CBD z angl. 
The Convention on Biological Diversity) byla po projednání v OSN otevřena k podpisu 
jednotlivých států na světové konferenci OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji 
(Summitu Země v Rio de Janeiru ) 5. června 1992. O úmluvě bylo tehdy jednáno za celé 
Československo, jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 4. 
června 1993. Úmluva vstoupila v platnost 29. prosince 1993, v ČR 3. března 1994, viz Sdělení 
č. 134/1999 Sb. MZV o sjednání úmluvy o biologické rozmanitosti. Text Úmluvy viz 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-134 .  
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