USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. listopadu 2018 č. 754
o souhlasu s obesláním 24. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy
OSN o změně klimatu, 14. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu
a třetí části 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody
(2. až 14. prosince 2018, Katovice, Polsko)
Vláda
I.

souhlasí

1. s obesláním 24. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN
o změně klimatu (dále jen „Rámcová úmluva“), 14. zasedání smluvních stran Kjótského
protokolu a třetí části 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (dále jen „Dohoda“),
která se konají ve dnech 2. až 14. prosince 2018 v Katovicích, Polsku (dále jen
„zasedání“),
2. se Zásadami pro postup delegace České republiky obsaženými v příloze tohoto
usnesení;
II. jmenuje delegaci České republiky (dále jen „delegace“) pro zasedání ve složení:
vedoucí delegace:

Mgr. Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního
prostředí,

alternáti:

PhDr. Ivan Jestřáb, velvyslanec ČR v Polsku,
Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro
životního prostředí a mezinárodních vztahů,

řízení

sekce

politiky

Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany
klimatu,
členové delegace:

JUDr. Eva Adamová, CSc., odbor mezinárodních vztahů, Ministerstvo
životního prostředí,
Ing. Hana Slavíčková, vedoucí oddělení Financování zemědělství
a životního prostředí, sekce Veřejné rozpočty, Ministerstvo financí,
Mgr. Viktor Havlice, odbor průmyslové ekologie, Ministerstvo obchodu
a průmyslu,
Ing. Věra Zázvorková, odbor mnohostranných ekonomických vztahů,
Ministerstvo zahraničních věcí,
Ing. Jiří Jungr, oddělení environmentálních strategií
a obnovitelných zdrojů energie, Ministerstvo zemědělství;

III. ukládá
1. vedoucímu delegace zajistit postup delegace na zasedání podle zásad uvedených
v bodě I/2 tohoto usnesení,
2. ministru zahraničních věcí, aby na návrh místopředsedy vlády a ministra životního
prostředí vybavil delegaci plnými mocemi k účasti na zasedání;
IV. bere na vědomí, že náklady spojené s vysláním delegace budou hrazeny
z rozpočtových prostředků vysílajících resortů.
Provedou:
místopředseda vlády a ministr životního prostředí,
ministr zahraničních věcí

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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