
Výsledky COP21 

 

 Klimatická konference (COP21) v Paříži, která se uskutečnila na přelomu listopadu a 

prosince 2015, muže být považována za historický milník v ochraně klimatu. Pařížská 

smlouva, která byla v závěru konference schválena všemi 195 smluvními stranami, 

bude klíčová pro zapojení celého světa do ochrany klimatu po roce 2020.  

 Pařížská smlouva stanovuje závazky všech smluvních stran, včetně největších 

světových producentů emisí skleníkových plynů jako je Čína, USA či Indie.  

 Bude připravena k podpisu a k uložení ratifikačních listin od 22. dubna 2016 do 21. 

dubna 2017 v New Yorku v sídle OSN. V platnost vstoupí 30 dní poté, co minimálně 

55 zemí reprezentujících minimálně 55 % globálních emisí Smlouvu ratifikuje. 

 Každá smluvní strana bude pravidelně předkládat svoje vnitrostátně stanovené 

národní příspěvky (dále jen NDCs), ve kterých stanoví svoje závazky snižování emisí 

skleníkových plynů. První příspěvky (INDCs) byly předloženy již v průběhu roku 2015 a 

to 187 státy.  

 Hlavním cílem Pařížské smlouvy je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod 

hranicí 2 °C do konce roku 2100 resp. se co možná nejvíce přiblížit  hodnotě 

maximálního nárůstu o 1,5 °C. 

 Doposud předložené INDCs nejsou dostačující pro splnění tohoto cíle. Z tohoto 

důvodu byly stanoveny pravidelné pětileté revize, které mají vést k navyšování 

ambice jednotlivých států a postupné snížení emisí na požadovaný objem pro splnění 

cíle 2 °C.  

 Smluvní strany musí do roku 2020 prezentovat své emisní závazky a nízko emisní 

strategie a plány do roku 2050. Rozvojové země připraví strategie, plány a akce pro 

svůj nízko emisní rozvoj. 

 Každá smluvní strana je zodpovědná za své emise, bude zveřejňovat status plnění 

svých závazků a provádět analýzu dopadů změny klimatu a účinnosti adaptačních 

opatření. 

 Smluvní strany budou zvyšovat podporu, plánování a implementaci adaptační 

opatření a také odolnost vůči změně klimatu. 

 Vyspělé státy by měly mobilizovat od roku 2020 nejméně 100 miliard dolarů ročně 

pro podporu opatření na ochranu klimatu v rozvojových státech a nastavit nový cíl 

klima financování po roce 2025.  

 Dohoda také zdůrazňuje nutnost zajištění přenosu technologií a budování kapacit 

v rozvojových zemích.  

 Pařížská smlouva také rozpoznala důležitost zapojení nesmluvních stran a vítá aktivity 

veřejného sektoru směřující k řešení změny klimatu (občanské společnosti, soukromý 

sektor, finanční instituce, města a dalšími orgány). 
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