
Příloha 1: Výchozí text k tlumočení 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Sie alle ganz herzlich hier in Bonn – und damit in der Bundesrepublik 

Deutschland – willkommen heißen. Wir sind sehr stolz darauf, dass sich der Sitz des UN-

Klimasekretariats gerade hier, in einer der ältesten Städte Deutschlands, befindet. 

Wir sind hier zusammengekommen, weil wir in diesem Moment vor einer 

Herausforderung, wenn nicht sogar vor der zentralen Herausforderung der Menschheit 

stehen. Der Klimawandel ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage. Sie entscheidet über das 

Wohlergehen von uns allen. Sie entscheidet ganz konkret darüber, ob Menschen angesichts 

des Meeresspiegelanstiegs auch in Zukunft noch zum Beispiel auf den Pazifikinseln – 

Inseln wie Fidschi oder Tonga – leben können. Es hat also eine ganz besondere 

Aussagekraft, dass die Republik Fidschi als Inselstaat die Präsidentschaft der UN-

Klimakonferenz COP 23 übernommen hat. Es ist uns in Deutschland eine Ehre, die 

Republik Fidschi hierbei zu unterstützen. 

Unsere gemeinsame Botschaft lautet: Wir wollen unsere Welt schützen. Wir in Europa 

wissen um unsere Verantwortung. Das europäische Ziel, das Ziel der Europäischen Union, 

die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 40 Prozent bis 2030 zu 

senken, setzen wir in der Europäischen Union rechtsverbindlich um. Jeder Mitgliedstaat 

der Europäischen Union muss dazu seinen Beitrag leisten. Für Europa bedeutet das, dass 

wir dazu die entsprechenden Regeln, zum Beispiel im Emissionshandel, setzen müssen. 

Mit dem Klimaschutzplan 2050 hat Deutschland seine mittel- und langfristige Strategie für 

die Zukunft festgelegt. Der nächste Schritt ist, diese Strategie mit konkreten Maßnahmen 

auszufüllen. Ich will hier ganz offen sprechen: Das ist auch in Deutschland nicht einfach. 

Wir haben uns Ziele für 2020, 2030 und eben auch 2050 vorgenommen. Unser Ziel für 

2020 ist ein ehrgeiziges Ziel, nämlich eine Reduktion um 40 Prozent bezogen auf 1990. 

Jetzt, gegen Ende des Jahres 2017, wissen wir, dass uns dahin noch ein ganzes Stück fehlt. 

Gerade auch in den Gesprächen zur Bildung einer neuen Regierung hat diese Frage in den 

letzten Tagen eine zentrale Rolle gespielt. 

Ich will Ihnen nur sagen, dass auch in einem reichen Land, wie wir es sind, natürlich 

erhebliche Konflikte in der Gesellschaft vorhanden sind, die wir vernünftig und 

verlässlich, aber vor allem friedlich lösen müssen. Es sind harte Diskussionen. Wir wissen, 

dass Deutschland als ein Land, das noch in hohem Maße Kohle, insbesondere Braunkohle, 

verwendet, natürlich einen wesentlichen Beitrag leisten muss, um die Ziele zu erfüllen. 

Aber wie genau, darüber werden wir in den nächsten Tagen auf dieser Konferenz 

miteinander präzise diskutieren müssen. 

In diesem Jahr hat Deutschland in seiner G20-Präsidentschaft den G20-Aktionsplan zu 

Klima und Energie für ein nachhaltigeres Wirtschaftswachstum beschlossen. Nur wenn wir 

die umfangreichen Investitionen auch klimafreundlich ausrichten, können wir unseren 

Wohlstand in Zukunft sichern. Denn die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen ist ja die 

Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt erfolgreich wirtschaften können. Vor diesem 

Hintergrund hat sich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ein breites Bündnis aus 

zahlreichen Staaten, Städten und Unternehmen formiert, das die Verpflichtung „America´s 

Pledge“ vorgelegt hat. Ich möchte das sehr begrüßen, weil es die Bedeutung des 



Klimaschutzes in weiten Teilen der USA, ungeachtet der Entscheidung von Präsident 

Trump, aus dem Klimaabkommen von Paris auszusteigen, unterstreicht. 

Dies alles geschieht ja auch in der Überzeugung, dass die Transformation hin zu einer 

emissionsarmen Wirtschaftsweise große Wachstumschancen für die ganze Welt bietet. 

Erneuerbare Energien, ressourcen- und kostensparende Effizienztechnologien, 

klimaschonende Neuerungen im Gebäudebereich und im Verkehr – das und anderes mehr 

wird auf den Märkten weltweit an Bedeutung gewinnen. Ich darf Ihnen sagen, dass in 

Deutschland erneuerbare Energien bereits zur stärksten Säule der Energieversorgung 

geworden sind und dass wir erleben, dass in einem relativ schnellen Tempo die 

Unterstützung für erneuerbare Energien wie zum Beispiel Solarenergie oder Windenergie 

weiter steigt. 

Die Innovationschancen sollen selbstverständlich möglichst allen Ländern auf der Welt, 

gerade auch den ärmeren, zugutekommen. Daher steht Deutschland gemeinsam mit den 

anderen Industrieländern zu der Zusage, Entwicklungsländer ab 2020 jährlich mit 100 

Milliarden US-Dollar an öffentlichem und privatem Kapital zu unterstützen. Das ist auch 

der Grund dafür, warum wir in Deutschland eine Verdoppelung der öffentlichen 

Klimafinanzierung bis 2020 vorgesehen haben. 

Aber es kommt neben öffentlichen Investitionen gerade auch auf private Investitionen an. 

Wir alle gemeinsam sind gefordert, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, um 

auch wirklich Privatkapital für die Klimafinanzierung zu mobilisieren. In diesem 

Zusammenhang spielen natürlich die Entwicklungsbanken und die Weltbank eine wichtige 

Rolle. Wir alle als Mitgliedstaaten sollten diese Rolle stärken. Daher kann ich es nur 

begrüßen, dass Staatspräsident Macron gemeinsam mit dem UN-Generalsekretär und dem 

Präsidenten der Weltbank zu einem Gipfel mit dem Schwerpunkt Klimafinanzierung in 

Paris am 12. Dezember eingeladen hat. Wir alle wissen, dass der 12. Dezember für Paris 

und den Klimaschutz ein ganz spezielles, magisches Datum darstellt. Auch deshalb sollte 

diese Konferenz ein Erfolg werden. 

Bei der Konferenz hier in Bonn stehen die drohenden Risiken und die Anpassung an den 

Klimawandel im Mittelpunkt. Um Entwicklungsländer zu unterstützen, damit sie sich an 

nicht mehr vermeidbare Folgen des Klimawandels anpassen können, hat Deutschland im 

Jahr 2016 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Wir bringen dieses Jahr zusätzlich 

noch 100 Millionen Euro für den Anpassungsfonds auf, damit wir den am wenigsten 

entwickelten Ländern, vor allem Ländern in Afrika, bei dieser schwierigen Aufgabe helfen 

können. 

Es freut mich, dass wir gestern mit der Weltbank eine globale Partnerschaft für 

Klimarisikoversicherungen in Entwicklungsländern als eine gemeinsame Initiative der G20 

und der vom Klimawandel besonders betroffenen Länder gegründet haben. Eine gute 

Nachricht ist auch, dass die von Marokko und Deutschland initiierte „Nationally 

Determined Contributions“-Partnerschaft mittlerweile auf 70 Entwicklungs- und 

Schwellenländer, 17 Industrieländer sowie 20 internationale Organisationen angewachsen 

ist. 

Meine Damen und Herren, die täglichen Wetterereignisse und Klimakatastrophen auf der 

Welt zeigen uns, wie drängend dieses Problem ist. Daher heißt es jetzt, unseren Worten 

auch Taten folgen zu lassen. 



Das wird nicht einfach sein. Daher möchte ich allen, die sich für den Klimaschutz 

engagieren – sei es, dass Sie als Vertretung Ihrer Staaten hier sind, sei es, dass Sie sich als 

Nichtregierungsorganisationen für dieses Ziel stark machen –, guten Mut, guten Willen 

und viel Tatkraft wünschen. Vielen Dank. 



Příloha 2: Instrukce a glosář pro probandy 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

chtěla bych vás poprosit o pomoc s diplomovou prací. V rámci empirické části jsem připravila 

experiment a potřebuji od vás během semináře přetlumočit německy namluvený projev o délce zhruba 

10 minut. Tématem je klima a mluvčí je Silke Klein. 

Níže jsem pro vás připravila krátký glosář a poprosila bych vás, abyste svoji přípravu omezili pouze na 

jeho pročtení, aby měli všichni stejné výchozí podmínky. Text je dost obecný a vše, co by vás mohlo 

zaskočit, je v glosáři. 

Budu ráda, když se dostavíte v co největším počtu, abych měla dost materiálu ke zkoumání. 

Předem díky! 

Šárka Zouzalíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je rok 2017 a jste v Bonnu na mezinárodní konferenci COP 23, jejímž tématem jsou klimatické změny. 

V této době bylo Německo po volbách a projednávalo se sestavení vlády. 

 

 

 



UN-Klimasekretariat, s  =  sekretarát úmluvy OSN o změně klimatu  /  sekretariát UNFCCC 

instituce OSN se sídlem v Německu, jejímž cílem je bojovat proti klimatickým změnám 
 

Klimawandel, r  =  klimatické změny 
 

Meeresspiegelanstieg, r  =  zvyšující se hladina oceánů 
 

UN-Klimakonferenz COP 23, e  =  konfrence OSN o klimatu COP 23  
 

Treibhausgasemissionen, e  =  emise skleníkových plynů 
 

G20-Aktionsplan zu Klima und Energie =  akční plán skupiny G20 pro klima a energii 

výsledek summitu zemí G20 v Hamburku roku 2017 
 

nachhaltig  =  udržitelný 
 

Lebensgrundlagen, e  =  životní podmínky 
 

America´s Pledge  [əˈmerɪkəs pledʒ] 

Když se Trump rozhodl vystoupit z pařížské klimatické dohody, vyvolalo to v USA mnoho kritiky. 

Některé subjekty ze soukromého i veřejného sektoru se zavázaly přesto usilovat o snížení emisí v USA. 

Jejich společný závazek je nazýván America’s Pledge (= Američin slib). 
 

Klimaabkommen von Paris, s  =  pařížská klimatická dohoda 
 

emissionsarme Wirtschaftsweise, e  =  nízkouhlíkové hospodářství 
 

erneuerbare Energien, e  =  obnovitelné energie 
 

Industrieländer, e  =  rozvinuté země 
 

Entwicklungsländer, e  =  rozvojové země 
 

Entwicklungsbank, e  =  rozvojová banka 
 

UN-Generalsekretär, r  = generální tajemník OSN 
 

Anpassungsfonds, r  =  adaptační fond 

fond na pomoc s přizpůsobením se klimatickým změnám 
 

globale Partnerschaft für Klimarisikoversicherungen, e  =  globální partnerství pro pojištění proti 

klimatickým rizikům 

finančí pomoc pro jedince v rozvojových zemích, které zasáhnou přírodní katastrofy způsobené 

klimatickámi změnami 
 

„Nationally Determined Contributions“-Partnerschaft  =  partnerství Nationally Determined 

Contributions  [næʃənəli dɪˈtɜːmɪnd kɒntrɪˈbjuːʃəns]  

partnerství, v jehož rámci si příslušné země stanovily individuální cíle, o kolik plánují snížit emise 
 

Schwellenländer, e  =  rozvíjející se ekonomiky 



Příloha 3: Transkribované nahrávky probandů 

 



[1]
0 [00:00.1] 1 [00:03.1]

Original [v]Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich
Druhák1 [v]Vá- žené dámy a pánové, ráda bych vás
Druhák2 [v] Vážené dámy a pánové, ráda bych
Druhák3 [v] Vážené dámy, vážení pánové, ráda
Druhák4 [v]Dá- my a pánové, ráda bych vás
Druhák5 [v] Vážené dámy, vážení pánové,
Druhák6 [v]Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych všech-
Prvák1 [v] Vá- žené dámy a pánové, chtěla bych
Prvák2 [v] Dámy a pánové, srdeč-
Prvák3 [v] Dá- my a pánové, chtěla bych vás
Prvák4 [v] Vážené dámy, vážení pánové,
Prvák5 [v] Vážené dámy, vážení pánové,
Prvák6 [v] Dámy a pánové, chtěla bych vás

[2]
.. 2 [00:07.5] 3 [00:10.5]

Original [v]hier in Bonn – und damit in der Bundesrepublik Deutschland –
Druhák1 [v]všechny srde- čně přivítala zde v Bonnu a tím také v
Druhák2 [v]vás zde v Bonnu srdečně uvítala. A
Druhák3 [v]bych vás dnes všechny srdečně přivítala v Bonnu, a tím ta- ké ve
Druhák4 [v] zde přivítala v Bonnu, a tím také v
Druhák5 [v] ráda bych vás všechny přivítala zde v Bonnu, ve
Druhák6 [v] ny srdečně přivítat zde v Bonnu, a tedy v
Prvák1 [v] vás uví- tat tady v Bonnu a ve
Prvák2 [v] ně vás vítám v
Prvák3 [v] nejdříve zde v Bonnu přivítat,
Prvák4 [v] ráda bych vás všechny
Prvák5 [v] všechny bych vás tady ráda v Bon- nu
Prvák6 [v] zde přivítat, zde v Bonnu, a tím

[3]
.. 4 [00:11.9]

Original [v]willkommen heißen. Wir sind sehr stolz darauf,
Druhák1 [v]Německu.
Druhák2 [v] tím bych také uvítala i Spolkovou republiku
Druhák3 [v] Spolkové republice Německo.
Druhák4 [v] Německu.
Druhák5 [v]Spolkové republice Německo.
Druhák6 [v]Německu. Jsem
Prvák1 [v] Spol- kové republice Německo.
Prvák2 [v] našem měs- tě a také v Německu.
Prvák3 [v] a také jménem Spolkové
Prvák4 [v] přivítala zde v Bonnu, a tedy v Německu.
Prvák5 [v] přivítala na kon-
Prvák6 [v] zároveň i v Něme- cku.

[4]
5 [00:14.4] 6 [00:19.0]

Original [v]dass sich der Sitz des UN-Klimasekretariats gerade hier, in einer der
Druhák1 [v]Jsme pyšní na to, že sídlo sekretariáru – sekretariátu
Druhák2 [v]Německo. Jsme velmi hrdí, že
Druhák3 [v]Jsme velmi hrdí na to, že sídlo sekretariátu úmluvy OSN
Druhák4 [v]Jsme velmi hrdí, že se sídlo UN
Druhák5 [v]Jsme velmi pyšní na to, že se tady nachází
Druhák6 [v]velmi pyšná na to, že nyní zasedá
Prvák1 [v] Jsme velmi pyšní, že se sídlo sekretariátu
Prvák2 [v] Jsem velmi hrdá na to, že sekretariát
Prvák3 [v] republiky Německo. Jsme pyšní na to, že jsme
Prvák4 [v] Jsme opravdu hrdí na to, že je právě tady
Prvák5 [v] ferenci. Jsme velmi pyšní na to, že zrovna sídlo
Prvák6 [v] Jsme velmi pyšní na to, že je tedy výbor

[5]



.. 7 [00:22.0] 8 [00:22.8]

Original [v]ältesten Städte Deutschlands, befindet. Wir sind
Druhák1 [v]UNFCCC po- nachází
Druhák2 [v]předsednictvo sekretariátu úmluvy OSN o změně
Druhák3 [v]o změně klimatu se nachází právě tady, v jednom z
Druhák4 [v]sekretariá- tu na- chází tady v
Druhák5 [v]právě sídlo sekretariá- tu úmluvy OSN o
Druhák6 [v]sekretariát úmluvy OSN, a to v
Prvák1 [v] úmluvy OSN o změně klimatu nazývá
Prvák2 [v] úmluvy OSN o změně klimatu je zrovna v
Prvák3 [v] sídlem sekre- tariátu úmluvy
Prvák4 [v] sídlo sekre- tariátu úmluvy
Prvák5 [v] sekretariátu úmluvy O- SN o změ- ně klimatu
Prvák6 [v] pro klima OSN právě zde v

[6]
.. 9 [00:26.0]

Original [v]hier zusammengekommen, weil wir in diesem
Druhák1 [v]právě zde. Setkali jsme se zde,
Druhák2 [v]klimatu je právě zde, v jednom z nejstarších měst Evropy. Sešli jsme
Druhák3 [v]nejstarších měst Německa. Jsme tady všichni spolu a přišli
Druhák4 [v]Bonnu, v nejstarším městě Německa. Setkali jsme
Druhák5 [v]změně klimatu, v jednom z nejstarších měst Německa. Shromáždili
Druhák6 [v]jednom z nějstarších němec- kých měst. Sešli jsme se,
Prvák1 [v] zrovna tady v nejstarším - v jednom z nejstarším
Prvák2 [v] tomto městě. Sešli jsme se zde,
Prvák3 [v] OSN a změně klimatu. Setkali jsme se zde,
Prvák4 [v] OSN a změně klimatu. Sešli jsme se tady,
Prvák5 [v] se nachází právě tady v Bonnu. Sešli jsme se,
Prvák6 [v] Německu, v Bonnu. Sešli jsme se, abychom

[7]
.. 10 [00:29.7]

Original [v]Moment vor einer Herausforderung, wenn nicht sogar vor der
Druhák1 [v]abych- protože v tu- to chvíli stojíme před výzvou.
Druhák2 [v]se, proto- že čelíme výzvě. Jde možná o
Druhák3 [v]jsme sem, protože jsme v tomto momentu – protože
Druhák4 [v]se zde tady všich- ni dohromady, protože jsme
Druhák5 [v]jsme se zde, proto- že stojíme v současné době před
Druhák6 [v]protože nyní stojíme před velkou výzvovu.
Prvák1 [v] měst Evropy. Jsme právě tady, protože stojíme před
Prvák2 [v] protože stojíme před velikou výzvou,
Prvák3 [v] protože budeme mluvit o takové výzvě,
Prvák4 [v] protože nás čeká výzva.
Prvák5 [v] protože teď stojíme před velkou
Prvák6 [v] nyní hovořili o jedné výzvě.

[8]
.. 11 [00:34.0] 12 [00:34.7]

Original [v]zentralen Herausforderung der Menschheit stehen. Der
Druhák1 [v]Pokud to vůbec není centrální
Druhák2 [v]cen- trální výzvu
Druhák3 [v]v tomto momentu sto- jíme před velkou
Druhák4 [v]všichni před určitým problémem
Druhák5 [v]výzvou. Můžeme říct, že to je
Druhák6 [v]Možná bychom řekli, že je to cen- trální výzva
Prvák1 [v] určitou velkou
Prvák2 [v] dokonce si
Prvák3 [v] A stojíme
Prvák4 [v] Je to možná i
Prvák5 [v] výzvou. A to centrální
Prvák6 [v] Výzvě, která je naprosto

[9]



..

Original [v]Klimawandel ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage.
Druhák1 [v]výzva celého lidstva. Klimatické změny jsou pro nás –
Druhák2 [v]celého lidství. Změna klimatu
Druhák3 [v]výzvou, dokonce možná výzvou lidstva. Změna klimatu je pro nás –
Druhák4 [v]a je to problém globální. Klimatic-
Druhák5 [v]ústřední výzva pro lidstvo. Změna klimatu
Druhák6 [v]lidstva. Klimatické změny jsou pro
Prvák1 [v] výzvou lidstva. Změna klimatu je pro
Prvák2 [v] myslím, že čelíme jedné z nejdůležitějších
Prvák3 [v] před velkou výzvou lidstva.
Prvák4 [v] zásadní výzva pro lidstvo.
Prvák5 [v] výzvou celého lidstva. Klimatické změ-
Prvák6 [v] zásadní pro lidstvo. Změna klima-

[10]
13 [00:39.9] 14 [00:44.3]

Original [v]Sie entscheidet über das Wohlergehen von uns allen. Sie entscheidet
Druhák1 [v]pro náš svět osudovou otázkou. Rozhodují o tom, zda se nám
Druhák2 [v]je pro naši-náš svět osudovou otázkou. Jde o blahobyt
Druhák3 [v]pro náš svět otázkou osudu. Rozhoduje o tom, jestli budeme mít – žít
Druhák4 [v]ké změny pro nás jsou otázky osudů. Rozhodu- jí o tom, jak se
Druhák5 [v]je pro naši planetu otázkou existence. Tato otázka rozhodne
Druhák6 [v]naši planetu osudovou otázkou. Rozhodne se tím, jak se budeme
Prvák1 [v] naše lidstvo otázkou osudu. A rozhoduje o
Prvák2 [v] výzev za naši historii. A bude - její ře-
Prvák3 [v] Rozhoduje- tato
Prvák4 [v] Klimatické změny jsou pro naši zemi otázky osudu.
Prvák5 [v] ny jsou pro náš svět osu- dovou otázkou.
Prvák6 [v] tu je pro náš svět otázkou osudu. Roz- hoduje o tom,

[11]
.. 15 [00:47.9]

Original [v]ganz konkret darüber, ob Menschen angesichts des
Druhák1 [v]všem bude dobře dařit. Úplně konkrétně rozhoduje o
Druhák2 [v]nás všech. Rozhodu- je se o tom, zcela konkrétně,
Druhák3 [v]v blahobytu, nebo ne. Také rozho- duje konkrétně o tom, jestli
Druhák4 [v]nám bude do budoucna dařit. Konkrétně rozhoduje o tom,
Druhák5 [v]o tom, jak se nám všem bude dařit. Tato otázka rozhoduje o tom,
Druhák6 [v]všichni mít, zcela kon- krétně rozhoduje, jestli lidé
Prvák1 [v] blahobytu nás všech a také o tom, jestli
Prvák2 [v] šení bude rozhodovat o
Prvák3 [v] otázka rozhoduje o nás všech. Rozhoduje o to,
Prvák4 [v] Rozhodnou o blahu, nebo neblahu nás
Prvák5 [v] Rozho- dují totiž přesně konkrétně o
Prvák6 [v] jak se budeme všichni do budoucna mít. A je rozhodující pro to, jestli

[12]
..

Original [v]Meeresspiegelanstiegs auch in Zukunft noch zum Beispiel auf den
Druhák1 [v]tom, jestli – jestli lidé budou schopni žít i vůči –
Druhák2 [v]zda bude člověk bojovat proti zvyšující se hladině
Druhák3 [v]lidé s ohledem na zvyšující se hladiny oceánů ještě budou i v
Druhák4 [v]zda lidé se na základě zvyšující hladiny oceánů budou do budoucna
Druhák5 [v]jestli lidé budou
Druhák6 [v]budou moci kvůli zvyšující se hladině oceánů
Prvák1 [v] lidé, co se týče zvětšující se
Prvák2 [v] životě nás všech. Samozřejmě budeme se
Prvák3 [v] jestli se zvýší hladina oceánu,
Prvák4 [v] všech. Rozhodnou také o tom, jestli lidé budou i v budoucnu
Prvák5 [v] tom, například - zda se zvýší
Prvák6 [v] nás bude ohrožovat v budoucnosti

[13]



.. 16 [00:56.6] 17 [00:59.6]

Original [v]Pazifikinseln – Inseln wie Fidschi oder Tonga – leben können.
Druhák1 [v] i na ostrovech v Tichém o- ceánu i navz-
Druhák2 [v] oceánů. A tý- ká se to
Druhák3 [v]budoucnu moci bydlet na pacifických ostrovech
Druhák4 [v] budou do budoucna mo- ci
Druhák5 [v] moci žít na ostrovech v Pacifi- ku právě
Druhák6 [v] ještě žít na Fidži nebo na
Prvák1 [v] hladiny oceánu, například Paci- fického
Prvák2 [v] bavit například o zvyšující se hladině o- ceánů.
Prvák3 [v] například v pacifických oceánech.
Prvák4 [v] moci žít na paci- fických
Prvák5 [v] hladina oceánu a zda se například zaplaví
Prvák6 [v] ohrožovat zvyšování tedy hladiny

[14]
.. 18 [01:00.7]

Original [v] Es hat also eine ganz besondere Aussagekraft,
Druhák1 [v] dory zvyšující se hladině oceánů. A
Druhák2 [v] ostrovů jako třeba Fidži, které budou zdále –
Druhák3 [v]jako třeba Ton- ga nebo Fidži.
Druhák4 [v] žít na ostrovech v Pacifiku a Tonga-
Druhák5 [v]kvůli zvyšují- cí se hladině oceánu.
Druhák6 [v] Tongu, a to na ostrovech
Prvák1 [v] oceánu, Tichého oceánu, jestli -
Prvák2 [v] Budeme hovořit o tom, zda ostrovy v
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] ostrovech jako třeba Fidži. Nebo zda jim to
Prvák5 [v] ostrovy v Pacifiku.
Prvák6 [v] světových oceánů, například souostroví Tonga a tak dále.

[15]
.. 19 [01:05.6]

Original [v] dass die Republik Fidschi als Inselstaat die
Druhák1 [v] velikou výpovědní hodnotu má, že republika Fidži
Druhák2 [v]nebudou zatopeny. A proto je stále důležitější, jestli republika Fidži
Druhák3 [v] Takže je velmi rozhodující, že právě republika
Druhák4 [v] ru. Například souostroví Fidži se
Druhák5 [v] Je to vypovídající hodnota, že republika Fidži,
Druhák6 [v] v Pacifiku. Je velmi důležité vědět, že republika
Prvák1 [v] jak to bude probíhat dál. Republika Fidži
Prvák2 [v] Pacifiku přežijí, například Fidži. Republika Fidži
Prvák3 [v] Je- má to tedy - je to tedy velice důležité,
Prvák4 [v] znemožní zvyšování mořské hladiny.
Prvák5 [v] Má to tedy velkou výpovědní hodnotu, když
Prvák6 [v] Například Fidži jako ostrovní stát má

[16]
.. 20 [01:15.3]

Original [v]Präsidentschaft der UN-Klimakonferenz COP 23 übernommen
Druhák1 [v]jakožto ostrovní stát předsedá klimatic- ké konferenci
Druhák2 [v] pře-
Druhák3 [v]Fidži jako ostrovní stát má prezidenství a předsednictví
Druhák4 [v] na konferen-
Druhák5 [v]které je ostrovním státem, předsedá kon-
Druhák6 [v]Fidži jako ostrovní stát převza-
Prvák1 [v]
Prvák2 [v] je nyní
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] Republika
Prvák5 [v] republika Fidži
Prvák6 [v] předsednictví

[17]



.. 21 [01:16.4]

Original [v]hat. Es ist uns in Deutschland eine Ehre, die Republik Fidschi hierbei
Druhák1 [v] COP 23. Nám – pro nás v Německu je ctí, že zde může-
Druhák2 [v] bere předsednictví sekretariátu konference OSN o klimatu COP 2
Druhák3 [v] konference COP 23. Je to pro nás velkou ctí
Druhák4 [v] ci OSN o klimatu COP 23 rozhodla také účastnit. Je to pro nás
Druhák5 [v] ferenci COP 23. Že převzala předsednictví. Nám v Německu je
Druhák6 [v] že tento ostrov převzal předsednictví na konferenci OSN o
Prvák1 [v] přejala vedení konference OSN o klimatu COP 23. Je nám v
Prvák2 [v] v předsednictvu konference OSN o klimatu COP 23. A pro
Prvák3 [v] že toto- že je toto sídlem
Prvák4 [v] Fidži je sídlem konference OSN o klimatu COP
Prvák5 [v] převzala předsednictví akčního plánu skupiny G20.
Prvák6 [v] COP 23. Je to velice zásadní, protože tento stát je ohrožen.

[18]
.. 22 [01:23.8]

Original [v]zu unterstützen. Unsere gemeinsame Botschaft lautet: Wir wollen
Druhák1 [v] me při tom republiku Fidži podporovat. Naše
Druhák2 [v]- 3. A měli bychom to podpořit. Naše poselství zní:
Druhák3 [v] republiku Fidži podpořit a naše společná zpráva zní:
Druhák4 [v] čest podporovat republiku Fidži. Naše společná
Druhák5 [v]velkou ctí, že při tom můžeme republika Fidři podpořit.
Druhák6 [v]klimatu COP 23. A Německo bude Fidži podporovat. Naše společné
Prvák1 [v] Německu čestí - ctí tady podpořit tuto zemi.
Prvák2 [v] Němec- ko je to velká čest republiku Fidži podporovat.
Prvák3 [v] konference OSN o změně klimatu COP 23.
Prvák4 [v] 23 a my ji v tom chceme podporovat. Naše společné
Prvák5 [v] Naše společné -
Prvák6 [v] A jsme rádi, že tedy můžeme republiku Fidži ve

[19]
.. 23 [01:30.3]

Original [v]unsere Welt schützen. Wir in Europa wissen um unsere
Druhák1 [v]společné poselství zní: Chceme chránit tento svět. My v
Druhák2 [v] Chceme ochránit svět. My Evropa-
Druhák3 [v] Chceme chránit náš svět. My v Evropě
Druhák4 [v]zpráva zní tedy, že chceme chránit náš svět.
Druhák5 [v]Naše společné poselství je, že chceme chránit náš svět. My v
Druhák6 [v]moto zní: Chceme chránit náš svět. My v Evropě
Prvák1 [v] Naše poselství zní: Chceme chránit naši
Prvák2 [v] Naše společné heslo zní: Chceme
Prvák3 [v] Poselství zní: Chceme tento svět chránit.
Prvák4 [v] poselství je následující: My chceme chránit náš
Prvák5 [v] naše společná zpráva zní:
Prvák6 [v] svých úsilí podporovat. Posel-ství zní: Chceme chránit náš svět.

[20]
.. 24 [01:34.5]

Original [v]Verantwortung. Das europäische Ziel, das Ziel der Europäischen
Druhák1 [v]Evropě víme, jsme si vědomi naší odpovědnosti. Evropský cíl,
Druhák2 [v] né si jsme své zodpovědnosti vědomi. Evropským
Druhák3 [v]ví- me, že máme zodpovědnost. Uvědomujeme si svoji
Druhák4 [v] A jsme zodpovědní i my tady v Evropě. Evropský cíl,
Druhák5 [v]Evropě víme, za co jsme zodpovědní. Evropský cíl,
Druhák6 [v]víme o své zodpovědnosti. Evropský cíl, cíl
Prvák1 [v] zemi. A chceme zaštítit ochranu
Prvák2 [v] chránit náš svět. A my v Evropě jsme za svět také zodpovědní.
Prvák3 [v] Jsme zodpovědní za Evropu. Evropský
Prvák4 [v] svět. My v Evropě známe své zodpovědnosti. Evropský
Prvák5 [v] Musíme převzít odpovědnost.
Prvák6 [v] A v Evropě jsme si vědomi naší odpovědnosti Cíl Ev

[21]



.. 25 [01:39.6]

Original [v]Union, die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um
Druhák1 [v] a Evropské unie, snížit emise skleníkových plynů
Druhák2 [v]cílem, a Evropské unie, je omezit emise skleníkových
Druhák3 [v]zodpovědnost. A cíl Evropy a Evropské unie je snížit oproti roku 19-
Druhák4 [v]cíl Evropské unie, je snížit skleníkové plyny o
Druhák5 [v] cíl Evropské unie, snížit emise skleníkových
Druhák6 [v] EU, snížit emise skleníkových plynů oproti roku
Prvák1 [v] v této zemi. Evropská unie chce
Prvák2 [v] Cíl Evropské unie je snížit emise skleníkových
Prvák3 [v] cíl, cíl Evropské unie, snižovat emise
Prvák4 [v] cíl, cíl Evropské unie, snížit emise skleníkových
Prvák5 [v] Cíl Evropské unie, cíl Evropy snížit emisní
Prvák6 [v] - ropy, cíl Evropské unie, tedy snížit emise

[22]
.. 26 [01:48.2] 27 [01:49.2]

Original [v]mindestens 40 Prozent bis 2030 zu senken, setzen wir in der
Druhák1 [v]minimálně o 4- 0 % do roku 2030.
Druhák2 [v]plynů – je – cílem je omezit je o
Druhák3 [v] 19- 90 minimálně o 30 % do
Druhák4 [v] 40 % do roku 2030
Druhák5 [v]plynů alespoň o 40 % do roku 2030, tento cíl
Druhák6 [v]19- 90 do roku 2030 o 40 %, ten-
Prvák1 [v] do roku 2030 snížit emise
Prvák2 [v] plynů do roku 2030 aspoň o 50 %.
Prvák3 [v] skleníkových ply- nů je
Prvák4 [v] plynů aspoň o 40 % až do roku 2030,
Prvák5 [v] hodnoty do roku 2030 o určitá
Prvák6 [v] o 40 %, ten si tedy, ten

[23]
.. 28 [01:53.8]

Original [v]Europäischen Union rechtsverbindlich um. Jeder Mitgliedstaat der
Druhák1 [v] A toto předsevzetí
Druhák2 [v]40 % až do roku 2030. Každý stát
Druhák3 [v]roku 20- 30 je zakotveno také v
Druhák4 [v] a to se snažíme také
Druhák5 [v]si závazně implementujeme
Druhák6 [v] to cíl bereme vážně.
Prvák1 [v] skleníkových plynů. Každý členský stát
Prvák2 [v] A tento cíl je závazný pro
Prvák3 [v] jedním z největších cílů
Prvák4 [v] tak tento plán se nám
Prvák5 [v] procenta je opravdu závazné.
Prvák6 [v] se tedy prosadil jako

[24]
.. 29 [02:00.6]

Original [v]Europäischen Union muss dazu seinen Beitrag leisten. Für
Druhák1 [v]závazně přijímáme. Pro
Druhák2 [v]Evropské unie by měl
Druhák3 [v]právu. Každý členský stát Evropské unie k tomu mu- sí
Druhák4 [v]zákonně dodržet. Každá členská země Evropské unie k tomu musí
Druhák5 [v]v Evropské unii. Každý členský stát Evropské unie k tomu musí
Druhák6 [v]Každý členský stát EU k tomu musí
Prvák1 [v] Evropské unie musí k tomu
Prvák2 [v] všechny členské státy Evropské unie. A každá
Prvák3 [v] Evropské unie. Každý - každý z
Prvák4 [v] zatím daří splňovat. Každý
Prvák5 [v] Každý členský stát Evropské unie musí
Prvák6 [v] právně závazný v Evropské unii. Každý stát Evropské unie musí k

[25]



.. 30 [02:03.8]

Original [v]Europa bedeutet das, dass wir dazu die entsprechenden
Druhák1 [v]Evro- pu to znamená, že
Druhák2 [v]pomoci tohoto cíle dosáhnout. Pro Evropu to znamená,
Druhák3 [v]přispět. Pro Evropu to znamená, že
Druhák4 [v]také přispět svým dílem. Pro Ev- ropu to znamená, že k tomu
Druhák5 [v]určitým způsobem přispět. Pro Evropu to znamená,
Druhák6 [v]přispět. Pro Evropu to znamená, že k to-
Prvák1 [v] přispět vlastním dílem. Pro Evropskou unii to zname-
Prvák2 [v] země se na tomto programu musí podílet.
Prvák3 [v] jednotlivých států Evropské unie se o to musí zasadit.
Prvák4 [v] stát Evropské unie se musí přičinit.
Prvák5 [v] přispět. Pro Evropu to znamená,
Prvák6 [v] tomu svým dílem přispět. Pro Evropu to znamená,

[26]
.. 31 [02:07.0] 32 [02:09.3]

Original [v]Regeln, zum Beispiel im Emissionshandel, setzen müssen. Mit
Druhák1 [v] musíme zavést odpovídající pravid-la,
Druhák2 [v] že musíme zavést správ- ná pravidla, jako
Druhák3 [v] pro to musíme mít odpovídají- cí pravidla,
Druhák4 [v] musíme udělat určitá pravid- la, jako na-
Druhák5 [v] že k tomu musíme vytvořit odpoví-dající
Druhák6 [v] mu musíme vytvořit odpovídající pra- vidla,
Prvák1 [v] ná, že
Prvák2 [v] Máme k tomu odpoví- dající
Prvák3 [v] Na- příklad
Prvák4 [v] Pro Evropu to znamená určitá pra- vidla.
Prvák5 [v] že musíme přistoupit k
Prvák6 [v] že musíme adoptovat přísná

[27]
.. 34 [02:15.5]

Original [v]dem Klimaschutzplan 2050 hat
Druhák1 [v]pokud se týče třeba obchodu s emisemi, jednání – prací s
Druhák2 [v]třeba zákon o emisi skleníkových plynů. Díky plánu
Druhák3 [v]například co se týče emisí. S plánem 2050 ohledně
Druhák4 [v]příklad v rámci emisí sklení- kových
Druhák5 [v]pravidla, co se týká třeba emisí. S plánem na ochranu
Druhák6 [v]například co se týče obchodu s emi- semi.
Prvák1 [v] musíme určit určitá pravidla. S akčním
Prvák2 [v] pravidla, která musíme respektovat. V plánu z
Prvák3 [v] musíme nasadit plán
Prvák4 [v] Musíme stanovovat určitá pravidla, například co se týče regulace
Prvák5 [v] určitým pravidlům. S plánem
Prvák6 [v] pravidla. S

[28]
..

Original [v]Deutschland seine mittel- und langfristige Strategie für die Zukunft
Druhák1 [v]emisemi. Německu svou
Druhák2 [v]
Druhák3 [v]ochrany klimatu také vyvinu-
Druhák4 [v]plynů. S ochranou klimatu do roku 2050 se
Druhák5 [v]klimatu do roku 2050 Němec-
Druhák6 [v]Klimatický plán do roku 20-
Prvák1 [v] plánem 2050
Prvák2 [v] roku 2015
Prvák3 [v] například
Prvák4 [v] emisí.
Prvák5 [v] ochrany klimatu 2050
Prvák6 [v] klimatickým plánem 2050, se tedy Něme-

[29]



35 [02:20.6] 36 [02:21.7]

Original [v] festgelegt. Der nächste Schritt ist, diese Strategie mit
Druhák1 [v]krátkodobou – střednědobou kategorii – strategii stanovilo a
Druhák2 [v]na ochranu klimatu 2050 stanovilo Německo konkrétní
Druhák3 [v]lo Německo prostředky a dlouhodobé strategie pro
Druhák4 [v]vyvinula strategie do budoucna. Dalším krokem je tyto
Druhák5 [v]ko představilo svou střednědobou a dlouhodobou strategii pro
Druhák6 [v]50 znamená cíle Německa k ochraně klimatu.
Prvák1 [v] vytvo- řila Evropská unie strategii pro ochranu klimatu.
Prvák2 [v] stanovilo Němec- ko své cíle ve střednědobém a dlouhodobém
Prvák3 [v] v roce 2016 byl stanovený plán ze strany Německa
Prvák4 [v] Německo svou strategii stanovilo ve svém plánu
Prvák5 [v] jsme si stanovili určité podmínky. Každý - dalším
Prvák6 [v] cko adoptovalo a naprosto určilo své strategie do

[30]
.. 37 [02:28.6]

Original [v]konkreten Maßnahmen auszufüllen. Ich will hier ganz offen
Druhák1 [v]nyní musí tyto strategie
Druhák2 [v]kroky. Dalším krokem je je naplnit. Mluvím
Druhák3 [v]budoucnost. Dalším krokem je tyto strategie vyplnit konkrétními
Druhák4 [v]strategie vytvořit a docílit jich.
Druhák5 [v]budoucnost. Dalším krokem je naplnit tuto rategii konkrétními
Druhák6 [v]Dalším krokem je vytvořit konkrétní
Prvák1 [v] Tato strategie by měla být
Prvák2 [v] horizontu. Nyní je nutné provést
Prvák3 [v] a Německo si tedy
Prvák4 [v] 2020. Tuto strategii nyní prosazuje
Prvák5 [v] krokem je tuto strategii v plánu
Prvák6 [v] budoucna. Dalším krokem je to naplnit tuto strategii

[31]
.. 38 [02:34.8]

Original [v]sprechen: Das ist auch in Deutschland nicht einfach. Wir haben uns
Druhák1 [v]splňovat. Mluvím zcela otevřeně. Pro Německo to
Druhák2 [v]zcela otevřeně. V Ně- mecku to také
Druhák3 [v]opatřeními. Budu mluvit docela otevřeně. ení to také v
Druhák4 [v] V Německu to
Druhák5 [v]opatřeními. Já budu mluvit úplně otevřeně. Je to – ani v Německu
Druhák6 [v]opatření a splnit tento cíl. Budu upřímná. V Němec- ku to není
Prvák1 [v] určitými prostředky splněna. O tom chci mluvit. V Německu to
Prvák2 [v] tyto strategie a proměnit je v konkrétní opatření. A musíme
Prvák3 [v] stanovilo splnit body tohoto plánu, což však v
Prvák4 [v] konkrétními opatřeními. Budu k vám teď
Prvák5 [v] jasnými opatřeními splnit. To není v
Prvák6 [v] zcela jasnými opatřeními. Já bych tedy

[32]
.. 39 [02:40.7]

Original [v]Ziele für 2020, 2030 und
Druhák1 [v]není jednoduché. Stanovili jsme si cíle do roku 2020, 2030 a
Druhák2 [v]není jednoduché dodržet. Sice máme cíle do roku 20- 20,
Druhák3 [v]Německu jednoduché. Dali jsme si cíle pro roky 2020,
Druhák4 [v]není snadné. My jsme si udělali cíle pro rok 20- 20,
Druhák5 [v]to není jednoduché. Stanovili jsme si cíle do roku 20- 20, pro
Druhák6 [v]jednoduché. Dávali jsme si cíle pro rok 20- 20, 30 a
Prvák1 [v] není ale jednoduché. Určili jsme si cíle pro rok 2020,
Prvák2 [v] přiznat, že pro Německo to vůbec není jednoduché. Máme cí-le do
Prvák3 [v] Německu není nic jednoduchého. V Němec- ku jsou
Prvák4 [v] úplně upřímná. Ani v Německu to není úplně jednoduché. Máme
Prvák5 [v] Německu jednoduché. Dali
Prvák6 [v] něco zmínila. V Německu to není tak leh- ké.

[33]



.. 40 [02:43.3] 41 [02:44.1]

Original [v]eben auch 2050 vorgenommen. Unser Ziel für
Druhák1 [v]také do roku 20- 50. Naším cílem
Druhák2 [v]2030 a také do ro- ku 20- 50. Naším cílem
Druhák3 [v]2030 a také 20- 50. Náš cíl pro
Druhák4 [v]2030 a také pro rok 20- 50. Náš cíl pro
Druhák5 [v]rok 2030 a i pro rok 20- 50. Náš cíl pro
Druhák6 [v]také 50. Náš cíl pro rok
Prvák1 [v] 2030 a 2050. Náš cíl pro rok
Prvák2 [v] roku 2020, do roku 20- 30 a do- konce do roku
Prvák3 [v] cíli pro rok 2020 a také pro rok
Prvák4 [v] stanovené cíle pro 20- 20, 2030 i pro rok
Prvák5 [v] jsme si cíle na rok 2020, 2030 i 2050. Náš
Prvák6 [v] Máme tady plán na rok 2030, napří-klad. A tedy nyní

[34]
.. 42 [02:49.7]

Original [v]2020 ist ein ehrgeiziges Ziel, nämlich eine Reduktion um 40 Prozent
Druhák1 [v]do roku 2020 je- je redukce o 40 %
Druhák2 [v]pro rok 2020 je cíl, který je vemi ctižádostivý. Jde o
Druhák3 [v]rok 2020 je velmi ctižádostivým cílem, a sice jde
Druhák4 [v]rok 2020 je velmi důležitý cíl. Je to tedy redukce
Druhák5 [v]rok 2020 je takový ambiciózní cíl, a to snížení o
Druhák6 [v]2020 je ambi- ciózní, a to redukce o 40 % oproti roku
Prvák1 [v] 2020 je určitě velmi ctižádostivý.
Prvák2 [v] 2050. Náš cíl do roku 2020 je opravdu zásadní, a to snížení
Prvák3 [v] 2050. Cílem pro rok 2020 je velice velký cíl,
Prvák4 [v] 2050. Náš cíl pro rok 2020 je velice ambiciózní.
Prvák5 [v] cíl do roku 20- 20 je velmi důležitým cílem,
Prvák6 [v] předsevzetí do roku 2050. Snížení emisí do roku 2020 je velice

[35]
.. 43 [02:56.1]

Original [v]bezogen auf 1990. Jetzt, gegen Ende des Jahres 2017, wissen wir,
Druhák1 [v] vůči roku 1999. Nyní, koncem roku
Druhák2 [v]redukci 50- 50 % skleníkových plynů.
Druhák3 [v]o redukci 40 % ve vztahu k roku 1990. Nacházíme se
Druhák4 [v] 40 % skleníkových plynů v rámci roku 1990. Na
Druhák5 [v] 40 % emisí ve srovnání s rokem 1990. Nyní, na
Druhák6 [v] 1990. Nyní, na konci roku 20-
Prvák1 [v]
Prvák2 [v] emisí skleníkových plynů o 40 % v porovnání s
Prvák3 [v] a síce snížit počet e-
Prvák4 [v] Týká se o redukci emisí o 40 %.
Prvák5 [v] ctižádostivým. Teď, na konci roku
Prvák6 [v] sebevědomé. Nyní, okolo ro-

[36]
.. 44 [03:02.5] 45 [03:05.6]

Original [v] dass uns dahin noch ein ganzes Stück fehlt. Gerade auch in
Druhák1 [v] 2017, víme, že nám chybí
Druhák2 [v] Nyní, v roce 2017, víme, že nám ještě
Druhák3 [v] koncem roku 2017 a víme, že nám do roku 2020
Druhák4 [v]konci ro- ku 2017 víme, že nám k to- mu chybí ještě
Druhák5 [v]konci roku 2017, víme, že nám k splnění
Druhák6 [v] 17, víme, že nám toho k tomu
Prvák1 [v] Nyní, v roce 2017, víme, že nám chybí eště
Prvák2 [v] rokem 99. Nyní v roce 20- 17 víme, že
Prvák3 [v] misí. Dnes, v roce 2017, víme, že nám
Prvák4 [v] Nyní, na konci roku 2017, ale víme, že
Prvák5 [v] 2017, víme, že ještě jsme stále
Prvák6 [v] ku, okolo konce roku 2017, víme, že jsme úplně

[37]



.. 46 [03:10.6]

Original [v]den Gesprächen zur Bildung einer neuen Regierung hat diese Frage
Druhák1 [v]ještě veliký kus ujít na této cestě. Nyní se vedou
Druhák2 [v]trochu chybí, abychom toho dosáhli. Právě v rozhovo-rech s vládou
Druhák3 [v]ještě docela velký kousek chybí, právě v rámci roz- hovorů ohledně
Druhák4 [v]dlouhá cesta. A zrovna v rozhovorech k
Druhák5 [v]této podmínky chybí docela velký krok. Co se týká vytváření
Druhák6 [v]dost chybí. Při projed- návání nové
Prvák1 [v] spousta času, abysme ještě spousta
Prvák2 [v] nám ještě mnoho schází. Naše nová
Prvák3 [v] ještě nějaký kus chybí, například při pohovorech
Prvák4 [v] nám do tohoto výsledku chybí ještě velký kus práce. Tato
Prvák5 [v] na cestě k tomuto cíli.
Prvák6 [v] nenaplnili náš cíl. Máme tady

[38]
.. 47 [03:14.8] 48 [03:15.6]

Original [v] in den letzten Tagen eine zentrale Rolle gespielt. Ich will Ihnen
Druhák1 [v]rozhovory, když jsme sestavo- vali novou vládu, tak právě
Druhák2 [v]byla tato otáz- ka jednou z centrálních.
Druhák3 [v]sestavení nové vlády se tato o- tázka dostává do
Druhák4 [v]vytváření nové vlády byla v poslední době otáz- kou a byla to
Druhák5 [v]nové vlády, tak právě tato otázka hrála
Druhák6 [v]vlády hrála tato otáz- ka v posledních
Prvák1 [v] úsilí. V posledních
Prvák2 [v] vláda se velmi
Prvák3 [v] - v rozhovorech
Prvák4 [v] otázka hrála centrální
Prvák5 [v] Toto - tento
Prvák6 [v] novou vládu a pro ni to tedy je

[39]
.. 49 [03:18.8]

Original [v]nur sagen, dass auch in einem reichen Land,
Druhák1 [v]toto téma hrálo centrální roli. A já vám chci říci jenom, že i
Druhák2 [v] Ráda bych vám chtěla říci, že
Druhák3 [v]popředí. Také – chtěla bych vám pouze
Druhák4 [v]centrální otázka. Chci vám tedy říci, že i v
Druhák5 [v]v posledních dnech významnou roli. Já vám chci říct jen to, že i
Druhák6 [v]dnech centrální roli. Chtěla bych vám říci, že
Prvák1 [v] dnech hrála tedy tato problematika velkou
Prvák2 [v] zabývala touto otáz- kou v posledních - v poslední
Prvák3 [v] politi- ků ve vládě bylo toto téma
Prvák4 [v] roli právě teď při nových volbách. Ráda bych
Prvák5 [v] cíl hrál opravdu rozhodující roli.
Prvák6 [v] zásadní otáz- ka. A já bych řekla,

[40]
.. 50 [03:22.2]

Original [v]wie wir es sind, natürlich erhebliche Konflikte in der Gesellschaft
Druhák1 [v] v tak bohaté zemi, jako jsme my, dochází k
Druhák2 [v] v bohaté zemi, jako jsme třeba my, může-
Druhák3 [v]říct, že – že ti, kteří pocházejí
Druhák4 [v] bohaté zemi, jako jsme my,
Druhák5 [v] v bohaté zemi, kterou je Německo, vznika-
Druhák6 [v] v tak bohatém stá-
Prvák1 [v] roli. ve vládě. Takže musím říct, že i bohatá
Prvák2 [v] době. A
Prvák3 [v] velice aktuální.
Prvák4 [v] vám tímto řekla, že také v bohaté
Prvák5 [v]
Prvák6 [v] že i bohatá země jako Německo

[41]



51 [03:25.9] 52 [03:27.1]

Original [v]vorhanden sind, die wir vernünftig und verlässlich, aber vor
Druhák1 [v]velkým konfliktům ve společnosti, které chceme chyt-
Druhák2 [v]me můžeme si všímat velkých konfliktů
Druhák3 [v]z takové bohaté země jako my, tak se setkávají s konflitky v
Druhák4 [v]jsou konflikty ve společnosti, které chceme
Druhák5 [v]jí velké konflikty ve společnosti, které musíme řešit s
Druhák6 [v]tě, jako je Německo je výzva
Prvák1 [v] země jako Němec- ko má určité konflikty ve své společnosti,
Prvák2 [v] i přesto, že my jsme poměrně bohatá země, jsou v naší
Prvák4 [v] zemi, ja- ko je Německo, se vyskytují konflikty v rámci
Prvák5 [v] Navíc tyto cíle vzbuzují velké kon-
Prvák6 [v] má ve své společnosti naprosto zásadní spory.

[42]
.. 53 [03:31.6] 54 [03:32.5]

Original [v]allem friedlich lösen müssen. Es sind harte Diskussionen.
Druhák1 [v] ře řešit a především smírně.
Druhák2 [v] a musíme je vyřešit rozumně a také
Druhák3 [v]hospodářství. Tyto musíme řešit
Druhák4 [v] řešit velmi
Druhák5 [v]rozumem a především mírumilovně.
Druhák6 [v] vyřešit konflikty společnosti
Prvák1 [v] které musíme ale vyřešit mírovou
Prvák2 [v] společnos- ti stále konflikty. Avšak ty my musíme vyřešit
Prvák3 [v] Tyto konflikty musíme
Prvák4 [v] společnosti. Které se ale snažíme samozřejmě řešit
Prvák5 [v] flikty i společnosti, které musíme vyřešit.
Prvák6 [v] Ale je nutné je všechny řešit klidně a

[43]
.. 55 [03:35.5] 56 [03:39.1]

Original [v] Wir wissen, dass Deutschland als ein Land, das noch in
Druhák1 [v] Máme tady tvrdé diskuze. Víme, že Německo
Druhák2 [v] mírově. Víme, že Německo je
Druhák3 [v] mírumilovně. Existují diskuze, které jsou tvrdé. A
Druhák4 [v] mírumilovně. Víme, že
Druhák5 [v] Jsou to těžké diskuze. Víme, že
Druhák6 [v] efektivně a hlavně mírově. Je tu velká
Prvák1 [v] cestou. Jsou to velké diskuze. Víme, že Německo je
Prvák2 [v] předev-ším v míru. Musíme vést diskuze. Víme, že
Prvák3 [v] řešit mírovou cestou. Německo
Prvák4 [v] v míru. Je to tvrdá
Prvák5 [v] Je to velká diskuze. Víme, že Německo platí
Prvák6 [v] rozu- mně. Budou tady velice ohni- vé diskuze.

[44]
.. 57 [03:43.9]

Original [v]hohem Maße Kohle, insbesondere Braunkohle, verwendet,
Druhák1 [v]jakožto země, která ještě ve velké míře po- užívá hně-
Druhák2 [v]země, které- která
Druhák3 [v]víme, že Německo je země, která ještě ve velké míře
Druhák4 [v]Německo, které vyváží hně-
Druhák5 [v]Německo hodně
Druhák6 [v]diskuze, protože víme, že Němec- ko
Prvák1 [v] zemí, která ještě používá velmi mnoho
Prvák2 [v] Německo je zemí, kde se
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] diskuze.
Prvák5 [v] za zemi, kte- rá -
Prvák6 [v] Německo je zemí, která využí-

[45]



58 [03:44.6]

Original [v]natürlich einen wesentlichen Beitrag leisten muss, um die Ziele zu
Druhák1 [v]dé uhlí, výrazně musí
Druhák2 [v]využívá hodně hnědého uhlí, a příspívá –
Druhák3 [v]používá uhlí, hlavně hnědé uhlí. A tím pádem se
Druhák4 [v]dé uhlí, respektive používá hnědé uhlí, tak přináší
Druhák5 [v]používá uhlí, především hnědé uhlí, a že také musí
Druhák6 [v]používá uhlí, hlavně hnědé uhlí, a musí se tedy zasadit
Prvák1 [v] hnědého uhlí a je třeba tedy,
Prvák2 [v] velmi používá uhlí, především hnědé uhlí.
Prvák3 [v] je zemí, která-která spotře-
Prvák4 [v] Německo stále používá - spaluje mnoho uhlí.
Prvák5 [v] která spotřebuje velké množství
Prvák6 [v] vá ve velkém množství hnědé uhlí a musíme

[46]
.. 59 [03:50.1] 60 [03:52.4]

Original [v]erfüllen. Aber wie genau, darüber werden wir in
Druhák1 [v] změnit svou činnost, aby těchto cílů
Druhák2 [v] a mělo by přispět k tomu, aby tyto cíle byly dosaženy. Ale
Druhák3 [v] musí snažit o to víc, aby dosáhla těchto cílů. Ale
Druhák4 [v] velký – a přispívá také k tomu, že
Druhák5 [v] vlastně přispět významně, aby ty stanovené cíle byly
Druhák6 [v] o to, aby tyto cíle byly spl- něny. Ale tak přesně, o
Prvák1 [v] abychom splnili cíle, zbývá velký kus práce, ale jak, o
Prvák2 [v] A proto se musíme opravdu snažit, abychom dostáli
Prvák3 [v] bovává zdroj uhlí a tak
Prvák4 [v] A to hlavně hnědého uhlí. To zna- mená, že mu opravdu
Prvák5 [v] uhlí. Ale - a musíme proti
Prvák6 [v] tedy k těmto cílům přistupovat od-povědně a tedy vzít

[47]
..

Original [v]den nächsten Tagen auf dieser Konferenz miteinander präzise
Druhák1 [v]dosáhlo. V příštích dnech se na této konferen-
Druhák2 [v]jak přesně? O tom budeme mluvit na této konferenci i v nás-
Druhák3 [v]jak konkrétně musí postupovat, o tom bychom chtěli v nej-
Druhák4 [v]máme skleníkové plyny. A pro-
Druhák5 [v]splněny. Ale jak přesně, o tom budeme mluvit v následujících dnech
Druhák6 [v]tom budeme mlu-
Prvák1 [v] tom budeme mluvit v příštích
Prvák2 [v] svých závazků. Jak kon-
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] zbývá ještě hodně práce, která musí být udělaná.
Prvák5 [v] tomu bojo-
Prvák6 [v] nějaká opatření, která nám tedy pomohou.

[48]
61 [03:58.0] 62 [03:59.4]

Original [v]diskutieren müssen. In diesem Jahr hat Deutschland in seiner G20-
Druhák1 [v]ci budeme právě o tomto problému diskutovat. Letos
Druhák2 [v]ledujících dnech. V tomto roce
Druhák3 [v]bližších dnech precizně na této konferenci diskutovat. V tomto
Druhák4 [v]to chceme v rámci této konference precizně
Druhák5 [v]na této kon- ferenci. Letos
Druhák6 [v]vit v dalších dnech na této konferenci. V tomto roce Němec-
Prvák1 [v] dnech této konferen-ce. Tento rok Německo ve své-
Prvák2 [v] krétně to uděláme, o tom budeme v příštích dnech diskutovat na naší
Prvák3 [v] přispívá ke změně klimatu a o tom musíme v rámci této
Prvák4 [v] Ale jak přes- ně toto uhlí nahradit. To je to, o čem budeme
Prvák5 [v] vat. Ale jak? O tom budeme precizně diskutovat na
Prvák6 [v] A je nutné se o tom bavit konstruktivně a

[49]



.. 63 [04:05.2]

Original [v]Präsidentschaft den G20-Aktionsplan zu Klima
Druhák1 [v]Německo během předsednictví ve skupině
Druhák2 [v] je Německo předsednictvím
Druhák3 [v]roku bylo Německo předsedou G20 a
Druhák4 [v]diskutovat. Tento rok se Německo v rámci G20 rozhodlo
Druhák5 [v] předsedalo Německo G20 a
Druhák6 [v] ko představilo akční plán na
Prvák1 [v] ve svém předsednictví G20, v
Prvák2 [v] konferenci. Zatím jsme vytvořili akční plán
Prvák3 [v] konference hovořit.
Prvák4 [v] muset na této konferenci diskutovat. Letos Německo při svém
Prvák5 [v] konferenci. V tomto roce Německo v rámci svého
Prvák6 [v] precizně. Německo ve svém předsednictví

[50]
.. 64 [04:12.6]

Original [v]und Energie für ein nachhaltigeres Wirtschaftswachstum
Druhák1 [v]G20 a v akčním plánu skupiny G20 pro klima
Druhák2 [v]skupiny G20. A představí akční plán na-
Druhák3 [v]také
Druhák4 [v] us-
Druhák5 [v]představilo akční plán skupiny G20 pro klima a energii pro udrži-
Druhák6 [v]summitu G20. Jed-
Prvák1 [v] akčním plánu skupiny G20
Prvák2 [v] skupiny G20 pro klima a
Prvák4 [v] předsednictví skupiny G 20
Prvák5 [v] prezidenství G20 přijal akční plán sku- piny
Prvák6 [v] G20 představilo akční plán pro

[51]
.. 65 [04:13.3]

Original [v]beschlossen. Nur wenn wir die umfangreichen Investitionen auch
Druhák1 [v] a energii rozhodlo pro růst udržitelného rozvoje. A
Druhák2 [v] o udržitelnosti. Pokud budeme mít – pokud budeme
Druhák3 [v] se rozhodlo pro plán pro udržitelné hospodářství.
Druhák4 [v] kutečnit plán v rámci G20.
Druhák5 [v] telnější ekonomický růst. Tento plán byl schválen.
Druhák6 [v] nalo se o udržitelný rozvoj. Pokud budeme moci
Prvák1 [v] pro klima a energii určilo určité prostředky, jak jednat.
Prvák2 [v] energii. Budeme se zde zabývat udržitelným
Prvák3 [v] K tomu jsme se zavázali v rámci akčního plánu skupiny
Prvák4 [v] uzavřelo akční plán.
Prvák5 [v] G20 pro udržitelný rozvoj.
Prvák6 [v] udržitelný hospodářský rozvoj. Jedině za předpokladu,

[52]
.. 66 [04:20.3]

Original [v]klimafreundlich ausrichten, können wir unseren Wohlstand in
Druhák1 [v]pokud to budeme finančně podporovat, tak mů-
Druhák2 [v] investovat ve prospěch klimatu,
Druhák3 [v] Jenom pokud jsou tyto plány přátelské
Druhák4 [v] Když budeme ekologičtí v rám-
Druhák5 [v]Pokud všechny tyto investice budou přívětivé
Druhák6 [v] přizpůsobit naše investice ochraně klima-
Prvák1 [v] Jen tak
Prvák2 [v] hospodářstvím a také investicemi týkají-
Prvák3 [v] G20 pro klima a energii.
Prvák4 [v] Jenom
Prvák5 [v]
Prvák6 [v] že budeme investovat do klimaticky šetr-

[53]



.. 67 [04:23.9]

Original [v]Zukunft sichern. Denn die Bewahrung unserer
Druhák1 [v] žeme zajistit naši budoucnost. Protože naše
Druhák2 [v] budeme si moci díky tomu zajistit naši
Druhák3 [v]vůči životnímu prostředí, můžeme počítat s tím, že budeme
Druhák4 [v] ci celého našeho světa, můžeme si také
Druhák5 [v]vůči životnímu prostředí, i tak pak si můžeme zachovat náš blahobyt
Druhák6 [v] tu, tak budeme moci zajistit vlastní pohodu
Prvák1 [v] můžeme zajistit náš blahobyt v budoucnu.
Prvák2 [v] cí se ochrany životního prostředí, protože
Prvák3 [v] Když budeme investovat do tohoto plánu,
Prvák4 [v] pokud budeme přátelští ke klimatu, můžeme
Prvák5 [v] Investicemi do životního prostředí může
Prvák6 [v] ných záležitosti, můžeme tedy se posunout

[54]
.. 68 [04:30.2]

Original [v]Lebensgrundlagen ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir
Druhák1 [v]život- ní
Druhák2 [v]bezpečnou budoucnost. Protože
Druhák3 [v]mít blahobyt i v budoucnu. Protože zachování našich život-ních
Druhák4 [v]zajistit budoucnost. Uchování našich
Druhák5 [v]v budoucnu. Jelikož zachování našeho
Druhák6 [v]do budoucna. Zachování životních
Prvák1 [v] Protože základní životní
Prvák2 [v] zachování našich ži- votních
Prvák3 [v] tak můžeme přispět k
Prvák4 [v] zajistit, že nám bude v budoucnu dobře.
Prvák5 [v] zvýšit naši úroveň
Prvák6 [v] dále. Je to

[55]
.. 69 [04:33.7]

Original [v]überhaupt erfolgreich wirtschaften können. Vor diesem
Druhák1 [v]podmínky jsou předpokladem pro to, abychom vů-bec mohli
Druhák2 [v]předpokladem pro naši budoucnost je, že musíme mít
Druhák3 [v]podmínek je předpoklad pro to, že vůbec budeme mít
Druhák4 [v]hodnot a zdrojů je tedy důležité pro
Druhák5 [v]života je předpokladem pro to, abychom mohli vůbec být
Druhák6 [v]podmínek je předpokladem k tomu, aby- chom vůbec mohli
Prvák1 [v] podmínky může- me pouze zajistit
Prvák2 [v] podmínek je opravdu klíčové. O
Prvák3 [v] naší budoucnosti.
Prvák4 [v] Udržitelnost a
Prvák5 [v] životního prostředí. Abychom mohli
Prvák6 [v] předpoklad pro to, že budeme úspěšná

[56]
..

Original [v]Hintergrund hat sich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika
Druhák1 [v]hospodařit úspěšně. Na základě tohoto pozadí i ve Spojených stá-
Druhák2 [v]– musíme se snažit a pak budeme mít teprve ús-
Druhák3 [v]úspěšné hospodářství.
Druhák4 [v]hospodářství v budoucnosti. Také v Americe
Druhák5 [v]úspěšní v hospodářství. I
Druhák6 [v]úspěšně hospodařit. Na pozadí této situace
Prvák1 [v] tak, že se budeme snažit tyto cíle splnit.
Prvák2 [v]
Prvák4 [v] ochrana přírody
Prvák5 [v] dále rozvíjet úspěšně naše hospodářství.
Prvák6 [v] ekonomika.

[57]



70 [04:39.8]

Original [v]ein breites Bündnis aus zahlreichen Staaten, Städten und
Druhák1 [v]tech došli ke spojení mnoha států,
Druhák2 [v]pěšná hodpodářství.
Druhák3 [v]To se děje také v Spojených státech amerických. Existuje velký svaz
Druhák4 [v]se vytvořila svazek různých
Druhák5 [v]ve Spojených státech amerických se sestavil takový spolek –
Druhák6 [v]stojí situace v USA, kde se vytvo-
Prvák1 [v] Spojené státy americké
Prvák2 [v] tomto se jedná i ve Spojených státech amerických.
Prvák3 [v] Také v Americe se
Prvák4 [v] je předpoklad k tomu, abychom vůbec v budoucnu mohli úspěšně
Prvák6 [v] Podobné

[58]
.. 71 [04:45.6] 72 [04:46.2]

Original [v]Unternehmen formiert, das die Verpflichtung „America´s Pledge“
Druhák1 [v] měst a podnikatelů. A tato sdružení
Druhák2 [v] A je důležité
Druhák3 [v] mnoha měst, podniků a států,
Druhák4 [v] měst, států, že se chtějí zavázat
Druhák5 [v] formoval se spolek měst, vlád,
Druhák6 [v] řil spolek států, měst a firem,
Prvák1 [v] vytvořily určité sloučení,
Prvák2 [v] Ne jen tam, všichni se snaží
Prvák3 [v] spous- ta států a firem
Prvák4 [v] existovat.
Prvák6 [v] kroky vidíme i ve Spojených státech, kde tedy se

[59]
.. 73 [04:51.2]

Original [v]vorgelegt hat. Ich möchte das sehr begrüßen,
Druhák1 [v] přijímá plán America’s Pledge.
Druhák2 [v] dodržet závazek America’s Pledge.
Druhák3 [v] které se také snaží o podobné cíle. Říkají si
Druhák4 [v] k tomu dodržovat American’s Pledge.
Druhák5 [v] které předložily právě plán.
Druhák6 [v] které
Prvák1 [v] které představilo smlouvu Ameri-
Prvák2 [v] prosazovat
Prvák3 [v] rozhodlo, že budou následovat tak zvaný
Prvák6 [v] různé podniky a tak dále zavazují k tomu být udržitelné.

[60]
.. 74 [04:54.3]

Original [v] weil es die Bedeutung des Klimaschutzes in weiten Teilen
Druhák1 [v] Já to velice vítám, protože význam ochrany životního
Druhák2 [v] Jsem velmi ráda, protože význam ochrany
Druhák3 [v]America’s Pledge. Tito lidé bych tady také chtěla přivítat. Protože
Druhák4 [v] Já toto vítám, protože je to
Druhák5 [v] Já tyto iniciativy velmi vítám, protože to ukazu-
Druhák6 [v] učinily jakýsi Američin slib: America's Pledge.
Prvák1 [v] ca's Pledge, což je "americký slib". Ráda bych
Prvák2 [v] své cíle, abychom dokázali ochránit životní prostředí.
Prvák3 [v] America's Pledge, česky americký slib.
Prvák4 [v] Musíme se držet i toho, co stanovila -
Prvák5 [v] America's Pledge bych chtěla opravdu
Prvák6 [v] Význam

[61]
.. 75 [04:59.1]

Original [v]der USA, ungeachtet der Entscheidung von Präsident Trump, aus
Druhák1 [v] prostředí ve velkých částech Spojených států
Druhák2 [v] prostředí je v USA vel- mi
Druhák3 [v]vidí, jak důležité je
Druhák4 [v] důležité i v rámci ochrany příro- dy i v
Druhák5 [v] je, jak důležitá je ochrana životního prostředí právě v USA
Druhák6 [v] Velmi to vítám, protože to
Prvák1 [v] to vysvětlila.
Prvák2 [v]
Prvák3 [v] Což
Prvák4 [v] stanovila povinnost America's Pledge.
Prvák5 [v] určitým způsobem přijmout velmi
Prvák6 [v] - význam tedy



[62]
.. 77 [05:04.5] 78 [05:05.7]

Original [v]dem Klimaabkommen von Paris auszusteigen, unterstreicht.
Druhák1 [v]
Druhák2 [v]důležitý a bohužel prezident
Druhák3 [v]chránit klima, na roz- díl od roz-
Druhák4 [v]Americe a je
Druhák5 [v]a ukazuje to takovou protivá-
Druhák6 [v]byla reakce na vystou- pení Donalda Trum-pa z paříž-
Prvák1 [v] Rozhodly se te- dy jednat nezávisle na
Prvák2 [v] Nicméně v Ameri- ce
Prvák3 [v] je
Prvák4 [v] Prezident Trump se
Prvák5 [v] přátelsky.
Prvák6 [v] klimatické ochrany ve Spojených

[63]
.. 79 [05:06.8]

Original [v] Dies alles geschieht ja auch in der Überzeugung,
Druhák1 [v] bylo negativně ovlivněno rozhodnutím prezidenta
Druhák2 [v] Trump odešel z pařížské klimatické dohody. Je dobře, že
Druhák3 [v] hodnutí prezidenta Trumpa, který se rozhodl odstoupit od
Druhák4 [v] velmi smutné, že Donald Trump vystoupil z
Druhák5 [v] hu k tomu, jak Donald Trump vyzývá k odstoupení od
Druhák6 [v] ské klimatické dohody a Američin slib tu
Prvák1 [v] tom, co řekne prezident Ameriky, který se rozhodl vystou-
Prvák2 [v] panují konflikty, protože prezident Trump se rozhodl vys
Prvák3 [v] - což je step, který jde proti rozhodnutí
Prvák4 [v] rozhodl vystoupit z pařížské klimatické dohody a to vyvolalo v
Prvák5 [v] To všechno
Prvák6 [v] státech není tak důležitý jako u nás možná. Vidíme to například na

[64]
.. 80 [05:11.3]

Original [v] dass die Transformation hin zu einer
Druhák1 [v]Trumpa o tom, že ne- bude respektovat dohodu z Paříže.
Druhák2 [v]ostatní státy se stále snaží dosáhnout společných
Druhák3 [v]pařížské klimatické dohody. Také to ukazuje předsvědčení, že změna
Druhák4 [v] našich dohod. To nás také vede k to-
Druhák5 [v]pařížské klimatické dohody. Ukazuje se, že
Druhák6 [v] to dohodu popřel. Omlouvám se, toto
Prvák1 [v] pit z pařížské dohody. To zajistí, že
Prvák2 [v] - toupit z pařížské klimatické dohody.
Prvák3 [v] prezidenta Trumpa, který se rozhodl
Prvák4 [v] USA mnoho kri- tiky.
Prvák5 [v] se děje i z přesvědčení, že transformace
Prvák6 [v] Trumpovi. Takže je dobré, že to dělají. Pak je zde tedy

[65]
..

Original [v]emissionsarmen Wirtschaftsweise große Wachstumschancen für die
Druhák1 [v]
Druhák2 [v]cílů. Proto také
Druhák3 [v]k nízkouhlíkovému hospodářstí
Druhák4 [v]
Druhák5 [v]transformace k nízkouhlíkovému hospodářství
Druhák6 [v]vystoupení popřel.
Prvák1 [v] transformace k emisně nízkouhlíkovému
Prvák2 [v] Proto přechod na
Prvák3 [v] vystoupit z pařížské klimatické dohody.
Prvák4 [v]
Prvák5 [v] má
Prvák6 [v] transformace

[66]



.. 81 [05:19.9] 82 [05:20.5]

Original [v]ganze Welt bietet. Erneuerbare Energien, ressourcen- und
Druhák1 [v] Máme zde velké možnosti pro budoucnost.
Druhák2 [v] je důle- žité snažit se o nízkouhlíkové
Druhák3 [v] má vel- ký potenciál pro růst v celém světě.
Druhák4 [v] mu, že můžeme mít velké šance do budoucna v
Druhák5 [v] mů- že i znamenat možnost růstu pro celý svět.
Druhák6 [v] Investice do obnovitelných energií, do
Prvák1 [v] hospodářství, bude zajištěna. Obnovitelné
Prvák2 [v] nízkouhlíkové hospodářství bude poměrně komplikovaný.
Prvák3 [v] Nové plány slibují nové možnos-
Prvák4 [v] To, že se naše společnost přetransformuje
Prvák5 [v] vel- ké šance pro celý svět. Obnovitelné
Prvák6 [v] pro - tedy k těm formám energie, které

[67]
..

Original [v]kostensparende Effizienztechnologien, klimaschonende Neuerungen
Druhák1 [v]Můžeme-můžeme užívat no-
Druhák2 [v]hospodářství, o obnovitelné energie, snažit se trošku ušetřit naše
Druhák3 [v]Obnovitelné energie, zdroje, to, co šetří energii a náklady, obnova,
Druhák4 [v]rámci hospodářství. Obnovitelné zdroje, eficience, ekologické stav-
Druhák5 [v]Možnosti jsou obnovitelné energie, úspora zdrojů, nové technologie,
Druhák6 [v]technologií, do speciálních opatření, které
Prvák1 [v] energie šetří vlastně přírodu a měly by se
Prvák2 [v] Musíme používat obnovitelné energie. Musíme využívat takové
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] na udržitelnou energii, tak to nám do budoucna ušetří mnoho
Prvák5 [v] energie, obnovitelné zdroje energií, technologie, technologie,
Prvák6 [v] jsou šetrné. Takže například

[68]
.. 83 [05:33.4]

Original [v] im Gebäudebereich und im Verkehr – das und anderes
Druhák1 [v] vé techniky, jak
Druhák2 [v]zdroje, zavést novinky, kte- ré budou šetřit naše
Druhák3 [v]která chrání klima v rám- ci dopravy a v rámci
Druhák4 [v] by a také ekologická
Druhák5 [v]novinky, které budou přívětivé k životnímu pros-tředí v oblasti
Druhák6 [v] mají chránit klima,
Prvák1 [v] vyvíjet nové
Prvák2 [v] technologie, které chrá- ní životní prostředí.
Prvák3 [v] ti, například
Prvák4 [v] problémů. Budeme tím chránit klima a to i v oblasti
Prvák5 [v] které šetří životní
Prvák6 [v] budovy, které tedy

[69]
.. 84 [05:39.3]

Original [v]mehr wird auf den Märkten weltweit an Bedeutung gewinnen. Ich
Druhák1 [v]třeba žít více
Druhák2 [v]životní prostředí, například v dopravě. A to vše je vel- mi
Druhák3 [v]stavebnictví – to všechno a ještě jiné se na trzích
Druhák4 [v]doprava, to vše je důležité pro trhy
Druhák5 [v]dopravy nebo v oblasti výstavby budov. To vše bude
Druhák6 [v]to vše zajišťuje lepší budoucnost. A to vše bude
Prvák1 [v] technologie v oblasti dopravy a tak dále. To vše se probírá
Prvák2 [v] Opatření musíme zavést i v transportu, napří- klad.
Prvák3 [v] využívání obnovitelné energie, a to
Prvák4 [v] dopravy a v oblasti stavebnictví. To všech- no
Prvák5 [v] prostředí. To i další se zís-
Prvák6 [v] šetří energii, nové způsoby, jak energii vyrábět. A tyto

[70]



.. 85 [05:41.8]

Original [v]darf Ihnen sagen, dass in Deutschland
Druhák1 [v]ekolo- gicky. A já vám mohu
Druhák2 [v]důležité a bude v budoucnu stále důležitějí. Říkám vám,
Druhák3 [v]celosvětově zdůrazňuje čím dále tím víc. Chtěla
Druhák4 [v]celosvětově. Já vám mohu říci, že v
Druhák5 [v]mít větší a větší důležitost na všech světových trzích. Já bych vám
Druhák6 [v]růst na dů- ležitosti. Chtěla bych
Prvák1 [v] na těchto konferencích
Prvák2 [v] Toto všechno jsou o- tázky, které jsou čím
Prvák3 [v] bude v budoucnosti
Prvák4 [v] bude mít veliký význam na trzích po celém světě a
Prvák5 [v] kává stále na významu
Prvák6 [v] způsoby získávání energie a šetření

[71]
.. 86 [05:44.8]

Original [v]erneuerbare Energien bereits zur stärksten Säule der
Druhák1 [v]říci, že v Něme- cku už nyní pat-
Druhák2 [v] že v Německu stále posilu-
Druhák3 [v]bych vám také říct, že v Německu je obnovitelná energie
Druhák4 [v]Německu jsou obnovitelné energie jed-
Druhák5 [v] mohu říci, že v Německu jsou
Druhák6 [v] říci, že v Německu patří obnovitel-
Prvák1 [v] v celém světě. Ráda bych řekla, že
Prvák2 [v] dál tím více zásadní. V Německu
Prvák3 [v] velice důležité. Můžu vám říci, že
Prvák4 [v] podpoří to tedy ekono- miku.
Prvák5 [v] v celém světě. V Německu jsou
Prvák6 [v] energie tedy získávají na trhu svůj prim.

[72]
.. 87 [05:48.0] 88 [05:48.9]

Original [v]Energieversorgung geworden sind und dass wir erleben,
Druhák1 [v] ří obnovi- telné zdroje energie
Druhák2 [v] jí obnovitel- né energie.
Druhák3 [v] už nejdůležitějším pilí-
Druhák4 [v] ním z nejdůle- žitějších pilířů hospo-
Druhák5 [v] obnovitelné energie už nejsilnějším pilířem
Druhák6 [v] né ener- gie k nejdůležitějším
Prvák1 [v] obnovitelné energie
Prvák2 [v] je již největší
Prvák3 [v] obnovitelné ener-
Prvák4 [v] V Německu se už
Prvák5 [v] obno- vitelné zdroje energie stá-
Prvák6 [v]

[73]
89 [05:50.9]

Original [v]dass in einem relativ schnellen Tempo die Unterstützung für
Druhák1 [v]k základním pilířům energetického hospodářství. A rychlým tempem
Druhák2 [v]a zažijeme to, jak bude
Druhák3 [v]řem k získávání energií. A to se udělalo všechno v docela rychlém
Druhák4 [v]dářství a zažíváme, že se to děje ve velmi rychlém tempu
Druhák5 [v]energetiky. Jsme svědky toho, že docela rychle
Druhák6 [v]pilířům a nyní vidíme, že jsou tyto ener-
Prvák1 [v] by měly být to nejdůležitější, z čeho čerpáme.
Prvák2 [v] část energie energií obnovitelnou.
Prvák3 [v] gie se staly v Německu jedním z nejdůležitějších zdrojů.
Prvák4 [v] udržitelné zdroje energie staly nejsilnějším pilířem zdrojů energie.
Prvák5 [v] le na vzestupu, a to
Prvák6 [v] Obnovitelné zdroje energie jsou v Německu nyní rostoucím trendem.

[74]



.. 90 [05:56.6]

Original [v]erneuerbare Energien wie zum Beispiel Solarenergie oder
Druhák1 [v] budeme podporovat další obno-
Druhák2 [v] obnovitelná energie podporována –
Druhák3 [v]tempu, díky podpoře
Druhák4 [v] a je to velmi důležitá podpora
Druhák5 [v] získáváme podporu pro obnovitelnou energii
Druhák6 [v] gie podporovány stále více. Podporuje
Prvák1 [v] Jsou to třeba
Prvák2 [v] A čím dál tím více podporuje-
Prvák3 [v] Na-
Prvák4 [v] A proběhlo to tedy opravdu rych-
Prvák5 [v] velmi rychlým tempem, se rozvíjí.
Prvák6 [v] A je důležité te-

[75]
.. 91 [06:00.1] 92 [06:00.8]

Original [v]Windenergie weiter steigt. Die Innovationschancen sollen
Druhák1 [v] vitelné energie jako třeba větrnou. Šance
Druhák2 [v] její rozvoj bude podporován velmi rychle.
Druhák3 [v] díky podpoře obnovitelných energií jako
Druhák4 [v] obnovitelných zdrojů a roste popularita solární
Druhák5 [v] jako třeba solární nebo větrnou energii.
Druhák6 [v] se nap- říklad solární či větrná energie.
Prvák1 [v] solární nebo větrné elektrárny, které by
Prvák2 [v] me obnovitelnou energii, jako je
Prvák3 [v] příklad používání solární energie stále
Prvák4 [v] le. A zdroje solární energie anebo
Prvák5 [v] Inovační šance
Prvák6 [v] dy tyto druhy energie jako solární energii tedy

[76]
..

Original [v]selbstverständlich möglichst allen Ländern auf der Welt,
Druhák1 [v]na inovaci
Druhák2 [v]Týká se to například solární energie. Šance na inovaci jsou
Druhák3 [v]například slunečné energie.
Druhák4 [v]energie a tak dále.
Druhák5 [v]Podpora vůči těmto energiím roste.
Druhák6 [v]Inovační šance by měly být
Prvák1 [v] měly růst.
Prvák2 [v] například solární energie nebo větrná energie.
Prvák3 [v] stoupá.
Prvák4 [v] větrné energie se pořád ještě jejich počet
Prvák5 [v]
Prvák6 [v] podporovat. Inovační šance

[77]
.. 93 [06:08.3] 94 [06:10.5]

Original [v] gerade auch den ärmeren,
Druhák1 [v] mají být na všech – ve
Druhák2 [v]samozřejmě možné ve všech zemích světa.
Druhák3 [v] Stejné šance by ale měly mít všechny země svě-ta,
Druhák4 [v] To by tedy mělo být k dispozici všem
Druhák5 [v] Opatření
Druhák6 [v] dostupné všem
Prvák1 [v] Tyto možnosti by měly být -
Prvák2 [v]
Prvák3 [v] Tato ino- vativní
Prvák4 [v] zvětšuje.
Prvák5 [v] by měly být stejné
Prvák6 [v] by měly být nasazeny v každé

[78]



.. 95 [06:11.6]

Original [v]zugutekommen. Daher steht Deutschland gemeinsam mit den anderen
Druhák1 [v] všech zemích světa možné. A Německo zde stojí
Druhák2 [v] Je vhodné je zavést všude. Proto
Druhák3 [v]hlavně ta- ké ty chudší. Proto se také Německo spolu s
Druhák4 [v] zemím a mělo by to prospívat všem zemím, i těm
Druhák5 [v] by měla být vhodná pro všechny země, i pro ty
Druhák6 [v] zemím a měly by pomoci hlavně rozvojovým zemim.
Prvák1 [v] měly být poskytnuty všem zemím, samozřejmě i
Prvák2 [v] Samozřejmě toto by se mělo týkat všech zemí, avšak
Prvák3 [v] - tento inovativní způsob by měly využívat i další
Prvák4 [v] Německo spolu s
Prvák5 [v] na celém světě a měly by přispět každému.
Prvák6 [v] zemi na světě, a hlavně i v těch, které jsou tedy

[79]
.. 96 [06:18.5]

Original [v] Industrieländern zu der Zusage, Entwicklungsländer ab
Druhák1 [v]společně s dalšími roz- vinutými zeměmi před
Druhák2 [v] patří Německo k
Druhák3 [v]ostatními rozvinutými zeměmi
Druhák4 [v]chudým, a proto je Německo s ostatními hos-podářskými zeměmi pro
Druhák5 [v]nejchudší. Tady Německo stejně jako další industriální země
Druhák6 [v]Německo tedy slíbilo od roku
Prvák1 [v] rozvojovým. Pařížská dohoda se také
Prvák2 [v] především v chud- ších zemích světa je toto
Prvák3 [v] země světa.
Prvák4 [v] ostatními rozvinutými
Prvák5 [v] Rozvojové země by do
Prvák6 [v] chudší. V tomto stojí Německo s dalšími

[80]
.. 97 [06:25.7]

Original [v]2020 jährlich mit 100 Milliarden US-Dollar an öffentlichem und
Druhák1 [v]cílem od roku 20- 20 přispět roz-
Druhák2 [v]rozvinutým zemím.
Druhák3 [v]snaží, aby od roku 2020 rozvojové země dostávaly ročně
Druhák4 [v]to, aby se do roku 2020 zásobovaly skoro 2
Druhák5 [v]je pro to, aby rozvíjející se země ročně dostávaly
Druhák6 [v]2020 pomo- ci 100 miliardy
Prvák1 [v] rozhodla, že od roku 2020 by každý rok 1 mili-
Prvák2 [v] poněkud problematické. Od roku 2020 bychom
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] zeměmi se snaží podporovat
Prvák5 [v] roku 2020 měly být
Prvák6 [v] vyspělými zeměmi, tedy pomoci rozvojovým zemím více než

[81]
.. 98 [06:29.1] 99 [06:30.1]

Original [v]privatem Kapital zu unterstützen. Das ist auch der Grund dafür,
Druhák1 [v] vojovým zemím.
Druhák2 [v] A Německo se zavázalo, že bude podporovat
Druhák3 [v] 100 milionů dolarů jako podpo-
Druhák4 [v] miliardami dolarů a podporovaly se. To
Druhák5 [v]100 milionů dolarů od roku 2020, a tak se mohl vlastně
Druhák6 [v] eur ročně.
Prvák1 [v] ardou amerických dolarů
Prvák2 [v] měli financovat rozvojové země asi
Prvák3 [v] A tyto
Prvák4 [v] rozvojové země velkými finančními obnosy.
Prvák5 [v] dotovány mili- onem ame- rických dolarů za rok.
Prvák6 [v] miliardou dolarů ročně. Aby tedy se podporoval

[82]



.. 100 [06:33.3]

Original [v] warum wir in Deutschland eine
Druhák1 [v] To je také důvod, proč v Německu
Druhák2 [v]rozvojové země od roku 2020 ročně částkou 100 miliard dolarů.
Druhák3 [v] ru. Také je to důvodem pro to, že v
Druhák4 [v] je také důvod k tomu, proč se v
Druhák5 [v]podpořit sou- kromý i veřejný kapitál. Proto také v
Druhák6 [v] Toto bude pomoc pro rozvojové státy a
Prvák1 [v] podpořila tyto země, co se týče
Prvák2 [v] jednou miliardou amerických dolarů. Proto
Prvák3 [v] země by měly být podpořeni a
Prvák4 [v] I to-
Prvák5 [v] To je také důvod pro to, proč máme v
Prvák6 [v] kapitál, který tuto změnu pod-poruje. A to je důvod také pro to, proč

[83]
.. 101 [06:40.3]

Original [v]Verdoppelung der öffentlichen Klimafinanzierung bis 2020
Druhák1 [v]máme zdvojnásobení fi-
Druhák2 [v]A proto bychom v Německu měli do roku
Druhák3 [v]Německu máme zdvojení ve-
Druhák4 [v]Německu nacházíme ve dva-
Druhák5 [v]Německu se zasazujeme o
Druhák6 [v]do roku 20-
Prvák1 [v] rozvojových - obnovitelných energií.
Prvák2 [v] musíme dvoj- násobit
Prvák3 [v] financováni kapitálem.
Prvák4 [v] to je
Prvák5 [v] Německu zdvojení finan-
Prvák6 [v] Německo zvýšilo

[84]
.. 102 [06:41.6]

Original [v]vorgesehen haben. Aber es kommt neben öffentlichen Investitionen
Druhák1 [v]nancování ve veřené péče o životní prostředí. Ale máme tady
Druhák2 [v] 2020 zdvojnásobit naše výdaje na ochranu
Druhák3 [v] řejných prostředků pro ochranu klimatu do roku
Druhák4 [v] krát vyšším financování v rámci těchto změn do
Druhák5 [v]zdvojnásobení výdajů na oblast klimatu do roku 2020. Kromě
Druhák6 [v] 20 jsme se rozhodli zdvojnásobit financování
Prvák1 [v] Takže Evropská unie má také naplánované do
Prvák2 [v] my u nás v Německu naše investice do ochrany
Prvák3 [v] Avšak existují také
Prvák4 [v] důvodem, proč je v Německu zdvojnásobené - jsou v
Prvák5 [v] cování životního prostředí do roku 2020. Ale
Prvák6 [v] dvojnásobně financování těchto projektů. Ale vedle veřejných

[85]
.. 103 [06:49.7]

Original [v]gerade auch auf private Investitionen an. Wir alle gemeinsam
Druhák1 [v]i investice, které se tý- kají privátního
Druhák2 [v]klimatu. Týká se to ne jenom státních
Druhák3 [v]2020. Ale nejde pouze o investice státu, ale
Druhák4 [v]roku 2020. Toto veřejné financování je
Druhák5 [v]veřejných investic jsou důležité také soukromé investice. My všichni
Druhák6 [v]ochrany klimatu. Jde také ale o privátní investice.
Prvák1 [v] roku 2020, jaké investice učiní. Nejsou to pouze
Prvák2 [v] životního prostředí, a to do roku 2020. Toto se týká i
Prvák3 [v] jiné investice, ze
Prvák4 [v] Německu zdvojnásobené příplatky za-za ochranu - na ochranu
Prvák5 [v] musíme brát ohled i
Prvák6 [v] investic přicházejí na řadu i

[86]



.. 104 [06:53.0]

Original [v]sind gefordert, die geeigneten Rahmenbedingungen zu
Druhák1 [v]sektoru. Všichni společně jsme vyzváni, abychom přijali a
Druhák2 [v]investicí, ale i soukromých. My všichni bychom měli stvořit jednotné
Druhák3 [v]také o i privátní – o inves- tice privátního sektoru. Snažíme se
Druhák4 [v]důležité, ale také je to otázka privátního financování. I my
Druhák5 [v] společně jsme nuceni stanovovat
Druhák6 [v]My všich- ni musíme vytvořit rámcovní podmínky,
Prvák1 [v] privátní investice, tedy my všichni jsme - máme
Prvák2 [v] soukromých investic. My všichni musíme vytvořit
Prvák3 [v] strany privátních - privátních firem,
Prvák4 [v] klimatu. My všichni dohromady musíme stanovit
Prvák5 [v] na soukromé investice. Všichni jsme vyzváni k tomu, a
Prvák6 [v] soukromé investice. Všichni jsme se zavázali k tomu, že

[87]
..

Original [v]schaffen, um auch wirklich Privatkapital für die Klimafinanzierung
Druhák1 [v]vytvořili vhodné podmínky, a právě i privát-
Druhák2 [v]rámcové podmínky, aby se našel
Druhák3 [v]vytvořit rámcové podmínky pro firmy, aby také privátní kapitál
Druhák4 [v]vytváříme osobní kapitál
Druhák5 [v]příslušné rámce, aby opravdu soukromý kapitál se
Druhák6 [v]abychom mobilizovali
Prvák1 [v] povinnost
Prvák2 [v] takové prostředí,
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] podmínky,
Prvák5 [v] -
Prvák6 [v]

[88]
.. 105 [07:02.1]

Original [v]zu mobilisieren. In diesem Zusammenhang spielen natürlich die
Druhák1 [v] privátní kapitál by měl být zmobilizován pro ochranu
Druhák2 [v] kapitál i v soukromém sektoru, na ochranu životního
Druhák3 [v] byl mobilizován k ochraně klimatu. A v této
Druhák4 [v] a také je to důležité pro celkovou ekonomiku.
Druhák5 [v] mobilizoval pro ochranu klimatu. V této souvislosti
Druhák6 [v] privátní kapitál v otázce ochrany klimatu. V této
Prvák1 [v] nějak mobilizovat tuto změnu. Rozvojová
Prvák2 [v] aby se i soukromí podnikatelé rozhodli financovat
Prvák3 [v] a ty vlastně chtějí také podpořit vývoj
Prvák4 [v] aby nám bylo do budoucna dobře.
Prvák5 [v] bychom mobilizovali finance v rámci ochrany
Prvák6 [v] chceme mobilizovat tedy právě soukromý kapitál k

[89]
.. 106 [07:09.9]

Original [v]Entwicklungsbanken und die Weltbank eine wichtige Rolle. Wir alle
Druhák1 [v]životního prostředí. V této souvislosti jsou důležité roz- vojové
Druhák2 [v]prostředí. V této souvislosti jsou
Druhák3 [v]souvislosti má velkou roli
Druhák4 [v]
Druhák5 [v]hrají roli také třeba
Druhák6 [v]souvislosti hrají důležitou ro- li
Prvák1 [v] banka a
Prvák2 [v] ochranu životního prostředí. K tomu vznikají
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] Velkou
Prvák5 [v] klimatu Tady v
Prvák6 [v] podpoře těchto projektů. V tom hraje roli například

[90]



..

Original [v]als Mitgliedstaaten sollten diese Rolle stärken.
Druhák1 [v]banky a také Světová banka. Všichni jako členské státy bychom
Druhák2 [v]investiční a rozvojové banky na celém světě velmi důležité. My všich
Druhák3 [v]samořejmě rozvojová banka. Všichni jako členské stá-
Druhák4 [v]Důležitou roli také hraje rozvojová banka a my jako
Druhák5 [v]rozvojové banky. My všichni jako členské státy
Druhák6 [v]rozvojová banka a Světová banka. My všichni jako
Prvák1 [v] Světová banka zde hrají velkou roli. My všichni
Prvák2 [v] samozřejmě rozvojové banky a svůj podíl má i Světová ban-
Prvák3 [v] obnovitelných zdrojů.
Prvák4 [v] roli hraje také rozvojová banka a jiné světové ban-
Prvák5 [v] tomto případě hraje Světová a rozvojová banka velkou roli.
Prvák6 [v] rozvojová banka a Světová banka.

[91]
..107 [07:15.6] 108 [07:18.6]

Original [v] Daher kann ich es nur begrüßen, dass Staatspräsident
Druhák1 [v] měli tuto roli posilovat. A proto mohu jenom
Druhák2 [v]-ni, všechny členské státy, bychom se zde měli snažit a
Druhák3 [v] ty rozvojové banky bychom tuto roli měli podpo-rovat. Proto můžu
Druhák4 [v] státy bychom tuto roli měly
Druhák5 [v] bychom měli naši roli posílit. Proto vítám, že
Druhák6 [v] členské země bychom tyto role měli podpořit, a
Prvák1 [v] jako členské státy bychom měli tuto tendenci podpořit, a proto
Prvák2 [v] ka. Toto vše bychom měli co nejlépe
Prvák3 [v] A role obno- vitelných zdrojů je
Prvák4 [v] ky. My jakožto členské státy bychom tuto roli měli posilovat.
Prvák5 [v] Všechny členské státy bychom měly svou roli podpořit v
Prvák6 [v] Členské státy těchto institucí by měly svoji roli zásadně

[92]
..

Original [v]Macron gemeinsam mit dem UN-Generalsekretär und dem
Druhák1 [v]uvítat, že prezident Macron společně s generálním tajemníkem OSN
Druhák2 [v]posílit tuto snahu. Prezident Macron s gene-
Druhák3 [v]pouze uvítat, že francouzský prezident Emanuel Macron společně s
Druhák4 [v]pouze podporovat, a proto já jsem velmi ráda, že prezident Macron a
Druhák5 [v]francouzský prezident Emanuel Macron spolu s generálním
Druhák6 [v]proto vítám, že prezident Macron společně s generálním tajemníkem
Prvák1 [v] uvítám, že francouzský prezident Macron
Prvák2 [v] posilovat. Francouzský prezident Emanuel Macron
Prvák3 [v] velice významná a my bychom ji chtěli jedině podpořit.
Prvák4 [v] Prezident Macron společně s generál-
Prvák5 [v] tomto ohledu. Francouzský prezident Macron
Prvák6 [v] zvýšit. Například francouzský prezident Macron

[93]
.. 109 [07:26.5]

Original [v]Präsidenten der Weltbank zu einem Gipfel mit dem Schwerpunkt
Druhák1 [v] a předsedou Světové banky řešili v Paříži
Druhák2 [v] rálním tajemníkem OSN se na summitu
Druhák3 [v]generálním tajemní- kem OSN a předsedou rozvojové banky se
Druhák4 [v] prezident rozvojové banky a generiální
Druhák5 [v]tajemníkem OS- N a prezidentem Světové banky
Druhák6 [v]OS- N a prezidentem světové banky
Prvák1 [v] společně s prezidentem Světové banky se
Prvák2 [v] a tajem- a generální tajemník OSN se
Prvák3 [v] A tak se prezident Macron
Prvák4 [v] ním tajemníkem a společně se Světovou
Prvák5 [v] s generálním tajemníkem OSN se set-
Prvák6 [v] společně se šéfem Světové banky konají

[94]



.. 110 [07:33.5] 111 [07:34.5]

Original [v]Klimafinanzierung in Paris am 12. Dezember eingeladen hat. Wir alle
Druhák1 [v] 12. prosince
Druhák2 [v]budou ba- vit 12. pro-
Druhák3 [v]snaží podporovat v Paříži – se snaží
Druhák4 [v]tajemník souhlasili 12. pro-
Druhák5 [v]zorganizovali summit v Paříži, a to 12.
Druhák6 [v] bude jednat
Prvák1 [v] rozhodli 12.
Prvák2 [v] 12.
Prvák3 [v] 12. - tak
Prvák4 [v] bankou uskuteč- nili summit.
Prvák5 [v] kali - byli
Prvák6 [v] 26.

[95]
.. 112 [07:36.9]

Original [v]wissen, dass der 12. Dezember für Paris und den Klimaschutz ein
Druhák1 [v] tohoto roku právě tyto otázky. Víme, že 12. prosinec v
Druhák2 [v] since v Paříži a budou mluvit o financování ochrany
Druhák3 [v]podporovat ochranu klima a že se setkali v Paříži 12. prosince 2017.
Druhák4 [v] since s pozváním. 12. prosinec je pro Paříž a pro
Druhák5 [v]prosince. Tam vlastně zajistili toto pozvání. Víme, že 12. prosinec
Druhák6 [v] 12.12. o klimatu a pařížské klimatické dohodě. Víme, že
Prvák1 [v] prosince - se rozhodli sejít se a diskutovat o tom.
Prvák2 [v] prosince sejdou v Paříži. 12. prosinec je pro Paříž
Prvák3 [v] prezident Macron pozval 12. prosince k setkání,
Prvák4 [v] Summit ohledně klimatických změn. A to shledávám za
Prvák5 [v] pozvání 19. prosince na debatu ohledně tohoto problému.
Prvák6 [v] prosince konferenci právě na toto téma.

[96]
.. 113 [07:44.0] 114 [07:44.8]

Original [v]ganz spezielles, magisches Datum darstellt. Auch deshalb sollte
Druhák1 [v]Paříži byl - bylo speciální magické
Druhák2 [v]klimatu. Je to proto velmi
Druhák3 [v]Vidíme, že že toto je velmi
Druhák4 [v] klima velmi specifické
Druhák5 [v]je pro Paříž a ochranu život- ního prosředí takové magické
Druhák6 [v] je to datum pro pařížskou
Prvák1 [v] Víme, že je to takové
Prvák2 [v] a pro ochranu životního
Prvák3 [v] kde bylo nabídnuto
Prvák4 [v] velmi kladné.
Prvák5 [v] Jedná se o magické
Prvák6 [v] Toto datum je pro

[97]
.. 115 [07:49.5]

Original [v]diese Konferenz ein Erfolg werden. Bei der Konferenz hier in Bonn
Druhák1 [v]datum, proto tato konference měla-by měla mít úspěch. Při
Druhák2 [v]magické datum. Tato konference by měla být
Druhák3 [v]magické datum. Je to – i proto by tato konference měla
Druhák4 [v]datum, proto by tato kon- ference měla být úspěšná. U
Druhák5 [v]datum. I proto by tato konference měla být
Druhák6 [v]klimatickou dohodu magické, a proto by tato konference měla skončit
Prvák1 [v] magické datum, proto by tato konference zde měla být
Prvák2 [v] prostředí poměrně důležité datum. Proto by měla konference být
Prvák3 [v] financo- vat právě obnovitelné zdroje.
Prvák4 [v] Věřím, že tato konference bude
Prvák5 [v] datum. A proto by měla mít konference
Prvák6 [v] tuto konferenci poměrně magické. A pro Paříž také. Takže proto

[98]



..

Original [v]stehen die drohenden Risiken und die Anpassung an den
Druhák1 [v]konferenci v Bonnu nyní stojíme vůči-proti
Druhák2 [v]úspěšná. Na konferenci v Bonnu hrozí –
Druhák3 [v]být úspěšná. Co se týče konference v Bonnu, tak
Druhák4 [v]konference zde v Bonnu máme zde rizika a také přiz-
Druhák5 [v]úspěchem. Na této konferenci v Bonnu
Druhák6 [v]úspěšně. Na konfenci v Bonnu se věnujeme rizi-
Prvák1 [v] efektivní.
Prvák2 [v] úspěšná. Naše konference
Prvák3 [v] Tato konference byla úspěšná.
Prvák4 [v] úspěšná.
Prvák5 [v] velký úspěch. Při - u konference v Bonnu hra-
Prvák6 [v] by měla být tato konference úspěšná. Na této konferenci zde v Bonnu

[99]
.. 116 [07:58.2]

Original [v]Klimawandel im Mittelpunkt. Um Entwicklungsländer zu
Druhák1 [v] velkým hroznám. Musíme podporovat
Druhák2 [v] budou centrální otázkou hrozby
Druhák3 [v] jsou ve fokusu problémy, které souvisí
Druhák4 [v] působování se klimatu a zemi je jedním
Druhák5 [v] se zaměřujeme na rizika pro životní
Druhák6 [v] kům a přizpůsobení se klimatické
Prvák1 [v] Změna klimatu je v centru naší
Prvák2 [v] v Bonnu je pro životní prostředí
Prvák3 [v] Abychom podporovali
Prvák4 [v] Při konferenci v Bonnu jsou hlavním
Prvák5 [v] jou velkou roli rizika. Jedná se o těžiště
Prvák6 [v] stojí tedy v popředí zájmu adaptace na

[100]
..

Original [v]unterstützen, damit sie sich an nicht mehr vermeidbare Folgen des
Druhák1 [v]rozvojové země, aby se tam už –
Druhák2 [v]klimatu v budoucnu.
Druhák3 [v]se změnami klimatu.
Druhák4 [v]z hlavních bodů.
Druhák5 [v]prostředí a opatření. Je potřeba podpořit rozvojové země, aby
Druhák6 [v]změně. Chtěli bychom podpořit
Prvák1 [v] diskuze.
Prvák2 [v] naprosto zásadní. A abychom podporovali udržitelný rozvoj a
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] tématem rizika.
Prvák5 [v] celé konference.
Prvák6 [v] tyto změny.

[101]
.. 117 [08:07.1]

Original [v]Klimawandels anpassen können, hat Deutschland im Jahr 2016 1,4
Druhák1 [v] aby se mohly přizpůsobit dopadům
Druhák2 [v] Jde o to, že se musíme přizpůsobit
Druhák3 [v] My se už nemůžeme přizpůsobovat,
Druhák4 [v] Abychom se mohli přizpůsobovat
Druhák5 [v]neodnášely nejvíce důsledky klimatu. Tento cíl
Druhák6 [v] rozvojové země, a proto v roce 2016
Prvák1 [v] V roce 2016
Prvák2 [v] zamezili ještě dalším klimatickým
Prvák3 [v] rozvojové země,
Prvák4 [v] Kromě toho jde také o návrhy, jak se
Prvák5 [v] Německo v roce 2016
Prvák6 [v] Je důležité si klást otázku, jestli se
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.. 118 [08:14.0] 119 [08:14.9]

Original [v]Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Wir bringen
Druhák1 [v]globálního oteplování. Na to dalo
Druhák2 [v]změnám klimatu. A proto v roce
Druhák3 [v]a proto Německo v roce 2016 investovalo
Druhák4 [v]klimatickým změnám, tak se v roce 2016 daly do prostředků
Druhák5 [v]už jsme si stanovili v roce 2016 a na to
Druhák6 [v]investo- valo Německo 1,4 miliard
Prvák1 [v] Německo se
Prvák2 [v] změnám, vyčle- nilo Německo 1,4
Prvák3 [v] tak Německo
Prvák4 [v] můžeme přizpůsobit klimatic- kým změnám. A
Prvák5 [v] dalo k
Prvák6 [v] můžeme adaptovat na tyto změny. A abychom

[103]
..

Original [v]dieses Jahr zusätzlich noch 100 Millionen Euro für den
Druhák1 [v]Německo k dispozici 1,4 miliard euro a přidá ještě 100 mi-
Druhák2 [v]2016 dalo Německo 1,4 miliard dolarů k dispozici
Druhák3 [v]1,4 miliard eur pro tyto cíle. Tento – letos ještě
Druhák4 [v]1,4 miliardy euro. Tento rok ještě budeme dávat
Druhák5 [v]Německo vynaložilo 1,4 miliard eur. Letos přidáme o 100 milionů
Druhák6 [v]eur. Tento rok ještě investujeme 100
Prvák1 [v] rozhodlo investovat 1,4
Prvák2 [v] miliony eur v roce 2016.
Prvák3 [v] dalo 1,4 milionů k rozvoji
Prvák4 [v] také se rozebírá otázka financování.
Prvák5 [v] dispozici 1,6 miliard euro na řešení problémů v oblas-
Prvák6 [v] tedy se s tím vyrovnali, musíme tedy investovat do nějakých fondů,

[104]
.. 120 [08:22.3]

Original [v]Anpassungsfonds auf, damit wir den am
Druhák1 [v] lionů euro na
Druhák2 [v] a dále bude
Druhák3 [v] dáváme dalších 100
Druhák4 [v] 100 milionů euro do
Druhák5 [v]více právě na adaptační
Druhák6 [v] tisíc eur k
Prvák1 [v] milionů euro
Prvák2 [v] Dalších 100 milionů
Prvák3 [v] právě obnovitelné
Prvák4 [v] Německo bude
Prvák5 [v] ti životního
Prvák6 [v] které nám mají pomoct, tedy adaptačních fondů. A tento-ty adaptační

[105]
..

Original [v]wenigsten entwickelten Ländern, vor allem Ländern in Afrika, bei
Druhák1 [v]adaptační fond, abychom těm nejméně rozvinutým zemím, zejména v
Druhák2 [v]investovat dalších 100 miliard dolarů do
Druhák3 [v]milionů eur na adaptační fond, hlavně
Druhák4 [v]fondů, abychom mohli pomoci zemím například v Africe
Druhák5 [v]fond, abychom mohli těm nejméně rozvinutým zemím, především v
Druhák6 [v]přizpůsobení špatně rozvinutých, například afric-
Prvák1 [v] investovat a další -
Prvák2 [v] vyčlenilo Německo pro adaptační fond,
Prvák3 [v] energie.
Prvák4 [v] finančně podporovat
Prvák5 [v] prostředí. Měli bychom dávat i pozor na to, abychom nejméně
Prvák6 [v] fondy mají sloužit k tomu, aby

[106]



.. 121 [08:29.9] 122 [08:30.9]

Original [v]dieser schwierigen Aufgabe helfen können. Meine Damen und
Druhák1 [v]Africe, mohli pomoci s tímto těžkým úkolem.
Druhák2 [v] rozvojových ze-mí, jako třeba do zemí v
Druhák3 [v] zemím v Af- rice, aby se přizpůsobily
Druhák4 [v] a moh- li pomoci těmto zemím
Druhák5 [v]Africe, pomoci s jejich těžkým úkolem.
Druhák6 [v] kých, zemí, abychom jim mohli
Prvák1 [v] další finance by měly být
Prvák2 [v] který pomůže i rozvojovým zemím
Prvák3 [v] A pomocí těchto peněz
Prvák4 [v] tyto cíle finančně i nadále.
Prvák5 [v] rozvinutých zemích jako například v
Prvák6 [v] ulehčily úděl tedy afrických zemí,

[107]
.. 123 [08:34.7]

Original [v]Herren, es freut mich, dass wir gestern mit der Weltbank
Druhák1 [v]Dámy a pánové, těší mě, že včera jsme se Světovou
Druhák2 [v]Africe, aby byla zlepšena ochrana životního
Druhák3 [v]těmto klimatickým změnám. Váže-né dámy, vážení pánové, těší mě,
Druhák4 [v]právě v rámci plnění tohoto úkolu. Damy a pánové, jsem velmi ráda,
Druhák5 [v] Dámy a pánové, jsem velmi ráda,
Druhák6 [v]pomoci přizpůsobit se klimatické změně. Dámy a
Prvák1 [v] poskytnuty rozvojovým zemím - rozvíjejícím se ekonomikám. Mám
Prvák2 [v] trošku přis- pět k ochraně klimatu. Dámy a
Prvák3 [v] chtějí pomoci zemím jako
Prvák4 [v] Vážené dámy a pánové, moc mě
Prvák5 [v] Africe pomohli řešit jejich problé- my. Vážené dámy, vážené pánové,
Prvák6 [v] které nejsou tak bohaté. Dámy a pánové, velice mě těší, že

[108]
..

Original [v]eine globale Partnerschaft für Klimarisikoversicherungen in
Druhák1 [v]bankou uzavřeli globální partnerství pro pomoc rozvojových – pro
Druhák2 [v]prostředí a změny klimatu. Jsem ráda, že banky se dnes také účastní a
Druhák3 [v]že díky hostům z rozvojové banky tady máme globální partnerství a
Druhák4 [v]že jsme včera uzavřeli smlouvu s rozvojovou bankou v rámci
Druhák5 [v]že jsme včera společně s rozvojovou – Světovou bankou uzavřeli
Druhák6 [v]pánové, jsem ráda, že včera jsme zajistili partnerství a společné ini-
Prvák1 [v] radost, že máme partnerství s OSN - globální partnerství pro pojištění
Prvák2 [v] pánové, těší mě, že jsme včera se Světovou bankou
Prvák3 [v] například v Africe, aby se taky mohly zapojit.
Prvák4 [v] těší, že jsme se Světovou bankou včera vytvořili globální partner-
Prvák5 [v] velmi mě těší, že rozvíjime globální partnerství o - jako společnou ini
Prvák6 [v] jsme tedy uzavřeli globální partnerství k prevenci klimatických

[109]
.. 124 [08:46.4]

Original [v]Entwicklungsländern als eine gemeinsame Initiative der G20 und der
Druhák1 [v]rozvojové země
Druhák2 [v]
Druhák3 [v]že můžeme rozvíjet
Druhák4 [v]rozvojových zemí, a je to v
Druhák5 [v]globální partnerství pro pojištění proti
Druhák6 [v] ciativy
Prvák1 [v] proti klimatickým rizikům,
Prvák2 [v] vytvořili
Prvák3 [v] Dámy a
Prvák4 [v] ství pro
Prvák5 [v] - ciativu
Prvák6 [v] změn

[110]



.. 125 [08:49.7]

Original [v]vom Klimawandel besonders betroffenen Länder gegründet haben.
Druhák2 [v]pomohou nám dnes na konferenci získat no-
Druhák3 [v]společné investice v rámci G20. A také
Druhák4 [v]rámci akčního plánu skupiny G20
Druhák5 [v]klimatickým rizikům. Je to společná iniciativa G20 a
Druhák6 [v] v pomo-
Prvák1 [v] což je iniciativa G20 - G20.
Prvák2 [v] společnou inici- ativu G20.
Prvák3 [v] pánové, těší mě,
Prvák4 [v] pojištění proti klimatickým rizikům jakožto iniciativu
Prvák5 [v] G20, kde kli-
Prvák6 [v] a

[111]
126 [08:50.9]

Original [v]Eine gute Nachricht ist auch,
Druhák1 [v]a že jsme zdůvodnili pomoc
Druhák2 [v]vý pohled. Je
Druhák3 [v]se založily iniciativy pro
Druhák4 [v]a založili jsme s nimi dobrou
Druhák5 [v]iniciativy těch zemí, které jsou klimatickými změnami
Druhák6 [v]ci zemím, kterých se to
Prvák1 [v] A jsem ráda, že jsme toto
Prvák4 [v] zemí G20.
Prvák5 [v] matické změny jsou
Prvák6 [v] že jsme tedy se věnovali právě zemím, které jsou těmito změnami nej

[112]
..127 [08:53.9]

Original [v] dass die von Marokko und Deutschland initiierte „Nationally
Druhák1 [v] těmto zemím. Dobrá zpráva je také, že Maroko a Německo
Druhák2 [v] dobré, že-
Druhák3 [v] země, které jsou obzvlášť postižené. Také je dobrou zprávou, že v
Druhák4 [v] smlouvu. Dobrou zprávou je také to, že Maroko a Německo, které ini
Druhák5 [v] postiženy nejvíce. Dobrou zprávou je, že partnerství Nationally
Druhák6 [v] týká, které jsou klimatickou změnou především ohrožené. Nationally
Prvák1 [v] vytvořili. Dobrou zprávou je také, že v Maroku vytvořená -
Prvák2 [v] A další dobrou zprávou je, že
Prvák3 [v] že se zde setkáváme a tuto situaci řešíme. Dobrou zprávou je, že -
Prvák4 [v] Další dobrou zprávou je, že tak zvaná Nationally
Prvák5 [v] velmi významné. V Na-
Prvák6 [v] -více zasaženy. Dobrá zpráva je ta, že například Maroko zde v

[113]
.. 128 [09:01.6]

Original [v]Determined Contributions“-Partnerschaft mittlerweile auf 70
Druhák1 [v]iniciovaly partneství Nationally
Druhák2 [v] že partnerství Nationally
Druhák3 [v]Maroku Německo incio- valo partnerství Nationally
Druhák4 [v]- ciovalo partnerství
Druhák5 [v]determined contributions, které organizuje Německo a
Druhák6 [v]determined contributions, to je
Prvák1 [v] vytvořené partnerství
Prvák2 [v] v Německu byla iniciována
Prvák3 [v] že v Maroku bylo
Prvák4 [v] determined contribution,
Prvák5 [v] tionally determined
Prvák6 [v] Německu iniciuje partnerství, tedy 50

[114]
..

Original [v]Entwicklungs- und Schwellenländer, 17 Industrieländer sowie 20
Druhák1 [v]determined contributions, které má pomáhat rozvíjejícím se – do
Druhák2 [v]determined contributions je podporováno Německem, Marokem
Druhák3 [v]determined contributions, kam patří také rozvojové země,
Druhák4 [v]Nationally determined contributions, se rozprostírá na zhruba 70
Druhák5 [v]Maroko, nyní se už vztahuje na 70 rozvojových zemí, 20 mezi-
Druhák6 [v]partnerství iniciované Marokem a cílí na 70
Prvák1 [v] Nationally determined contributions se rozhodlo 17 - se rozhodlo
Prvák2 [v] Nationally determined contributions-Partnerschaft,
Prvák3 [v] dohodnuto partnerství Nationally determined contributions.
Prvák4 [v] tedy partneství mezi Německem a Marokem, nyní zahr-
Prvák5 [v] contribution je Německem podporováno.
Prvák6 [v] rozvojových zemí, a



[115]
.. 129 [09:11.6]

Original [v] internationale Organisationen angewachsen ist.
Druhák1 [v]něhož se zapojily rozvíjející se ekonomiky a 20 mezi-
Druhák2 [v] a 17
Druhák3 [v] 17 průmyslo-
Druhák4 [v]zemích a z 20
Druhák5 [v] národních organizací
Druhák6 [v] rozvojových a
Prvák1 [v] podpořit
Prvák2 [v] tedy partner-
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] nuje čím dál
Prvák5 [v] Stejně jako dal-
Prvák6 [v] společně tedy se země-

[116]
130 [09:12.9]

Original [v]Meine Damen und Herren, die täglichen Wetterereignisse und
Druhák1 [v]národních organizací. Dámy a pánové, každodenní problémy s
Druhák2 [v]rozvinutými zeměmi a 20 různými jinými organizacemi. Dámy a
Druhák3 [v]vých zemí a také až přibližně 70 organizací. Vážené dámy, vážení
Druhák4 [v]mezinárodních oragnizací a rozrůstá se dále. Dámy a pánové, počasí a
Druhák5 [v]a i dalších zemí. Dámy a pánové, každodenní povětrnostní události,
Druhák6 [v]rychle se rozvíjejících zemí, 17 rozvinutých zemí a 20 firem. Dámy a
Prvák1 [v] 17 rozvíjejících se ekonomik a tyto se nově připojily a 20 různých
Prvák2 [v] ství, kdy se budou všichni snažit snížit emise skleníkových plynů.
Prvák3 [v] Dámy a pánové, klimatické katastrofy a počasí, s kterým se
Prvák4 [v] více spolupracujících zemí. Každodenní počasí a klimatické
Prvák5 [v] ších 20 organizací. Vážené dámy, vážení pánové, každodenní
Prvák6 [v] mi s rychle se rozvíjejícími a vyspělými. Dámy a pánové, denní tedy

[117]
..

Original [v]Klimakatastrophen auf der Welt zeigen uns, wie drängend dieses
Druhák1 [v]počasím a klimatické katastrofy ukazují,
Druhák2 [v]pánové, klimatické katastrofy a meterologické katastrofy
Druhák3 [v]pánové, vidíme to denně, že se klima mění a že existují katastro-
Druhák4 [v]klimatické změny a katastrofy nám na světě ukazují,
Druhák5 [v]klimatické události na světě nám ukazují,
Druhák6 [v]pánové, klimatické katastrofy nám uka-
Prvák1 [v] organizací.
Prvák2 [v] Dámy a pánové, počasí, které je naprosto
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] katastrofy nám ukazuje, že
Prvák5 [v] katastrofy a změny klimatu nám ukazu-
Prvák6 [v] události v rámci počasí a katastro-

[118]
.. 131 [09:23.9]

Original [v]Problem ist. Daher heißt es jetzt, unseren Worten auch Taten folgen
Druhák1 [v] jak palčivý tento úkol je – tento problém. A proto mu-
Druhák2 [v] jsou velmi palčivým problémem, a proto bychom
Druhák3 [v] fy. A ukazuje nám to, jak nutné je tento problém řešit. A
Druhák4 [v] jak důležitý je tento problém, a naléhavý je tento
Druhák5 [v] jak palčivý je tento problém. Proto musíme i na ní
Druhák6 [v] zují, jak je tento problém naléhavý, a proto je třeba
Prvák1 [v] Myslím, že to ukazuje, jak je tato problematika důležitá,
Prvák2 [v] klíčové, se stále zhoršuje
Prvák3 [v] každý den setkáváme, nám ukazují na to, jak je to
Prvák4 [v] tento problém je opravdu naléhavý Musíme
Prvák5 [v] jí, jak je problém stěžejní. Proto bychom
Prvák6 [v] fy je - nám ukazují, jak důležité je se těmto otázkám vě-

[119]



.. 132 [09:29.9]

Original [v]zu lassen. Das wird nicht einfach sein.
Druhák1 [v] síme naše slova přeměnit v činy.
Druhák2 [v] měli uskutečnit to, o čem mluvíme.
Druhák3 [v]proto bychom neměli pouze mluvit, ale měli bychom také ko-
Druhák4 [v]problém. A proto bychom se měli přik-
Druhák5 [v] dostát našim slovům.
Druhák6 [v] jednat, ne jenom
Prvák1 [v] a proto by- chom měli i dostát
Prvák2 [v] a ukazuje nám,
Prvák3 [v] závažný problém. A tak bychom měli místo slov měli
Prvák4 [v] tedy nyní nechat naše
Prvák5 [v] měli svá slova do-
Prvák6 [v] novat.

[120]
133 [09:32.5]

Original [v]Daher möchte ich allen, die sich für den Klimaschutz engagieren –
Druhák1 [v]To nebude jednoduché, a proto chci poděkovat
Druhák2 [v]Není to jednoduché. A proto
Druhák3 [v]nat. Nebude to jednoduché. A proto bych všem, kte-
Druhák4 [v]lonit tedy k činům. Nebude to jednoduché, a proto
Druhák5 [v]Nebude to jednoduché, a proto bych chtěla
Druhák6 [v]mluvit. Nebude to jednoduché, a proto bych
Prvák1 [v] našim slovům a učinit něco. Všichni,
Prvák2 [v] v jaké těžké situaci se nyní nacházíme. A pro-
Prvák3 [v] také dělat nějaké činy. A tak bych
Prvák4 [v] naše slova doprovodit činy.
Prvák5 [v] držet a své sliby. A měli bychom je realizovat.
Prvák6 [v] Nebude lehké se s tím vyrovnat. Nebude lehké na tom pracovat.

[121]
134 [09:37.3]

Original [v]sei es, dass Sie als Vertretung Ihrer Staaten hier sind, sei es, dass Sie
Druhák1 [v]všem, kteří se angažují pro ochranu životního prostředí, ať už jsou na
Druhák2 [v]bych chtěla říci všem, kteří se snaží o ochranu klimatu, všem
Druhák3 [v]ří se angažují pro ochranu klimatu, ať už to je v zastupitelství vlastní
Druhák4 [v]chci poprosit, aby ti, kteří se zajímají o ochranu přírodního prostředí,
Druhák5 [v]poděkovat všem, kteří se angažují pro ochranu klimatu, ať už jsou
Druhák6 [v]chtěla ocenit všechny, kteří se angažují v ochraně klimatu, je jedno,
Prvák1 [v] kteří se angažují pro životní prostředí, tak by je rád poprosil -
Prvák2 [v] to bych ráda poprosila ty, kteří se zabývají životním prostředím a jeho
Prvák3 [v] chtěla říci všem, kteří se zajímají o toto téma, že -
Prvák4 [v] Všem, kteří se za klimatickou - za ochranu klimatu zasazují, ať už je
Prvák5 [v] Měli bychom se angažovat k ochraně životního prostředí
Prvák6 [v] Ale pokud se budeme angažovat proti klimatické změně, tak můžeme

[122]
..

Original [v]sich als Nichtregierungsorganisationen für dieses Ziel stark machen –,
Druhák1 [v]úrovni států, ať už to jsou nevládní neziskové orga-
Druhák2 [v]zástupcům států, ať už jsou to nevládní organizace,
Druhák3 [v]země, nebo jako nezisková nevládní organi-
Druhák4 [v]a ti, kteří jsou zde tady
Druhák5 [v]tady jako zástupci zemí, ať už jsou zástupci nevládních organiza-
Druhák6 [v]jestli se
Prvák1 [v] poprosila, aby
Prvák2 [v] ochranou,
Prvák3 [v]
Prvák4 [v] to kdokoli,
Prvák5 [v]
Prvák6 [v]

[123]



..135 [09:47.2] 136 [09:51.5]

Original [v] guten Mut, guten Willen und viel Tatkraft wünschen.
Druhák1 [v] nizace, a přeji jim dobrou –
Druhák2 [v] nebo státní, chtěla bych všem dodat odvahu, vůli
Druhák3 [v] zace, přeji vám tedy dobrou
Druhák4 [v] ve vládních organizacích, ale také ti privátní
Druhák5 [v] cí. Přeji vám všem odvahu, pevnou vůli
Druhák6 [v] jedná o NGOs nebo státní
Prvák1 [v] aby - aby - poprosila, aby
Prvák2 [v] aby
Prvák3 [v] že za to
Prvák4 [v] třeba neziskové organizace nebo jednotliví jedinci,
Prvák5 [v] a měli bychom mít
Prvák6 [v] tedy inspirovat a mobilizovat ostat- ní

[124]
137 [09:52.2] 138 [09:54.2]

Original [v]Vielen Dank.
Druhák1 [v]mnoho sil a odvahy i vytrvalosti. Děkuji.
Druhák2 [v]a také sílu prosa- dit své činy. Děkuji.
Druhák3 [v]dobrou odva- odvahu a angažovanost.
Druhák4 [v]osoby, bych ji ráda pop- řála sílu, vůli a děkuji za
Druhák5 [v]a mnoho síly. Děkuji.
Druhák6 [v]organizace. Chtěla bych jim popřát spoustu odvahy a sil. Děkuji.
Prvák1 [v] velkou - aby vyvinuli velkou
Prvák2 [v] se ještě -
Prvák3 [v] chtěli bychom popřát všem
Prvák4 [v] tak všem jim přeju spou- všem jim přeju hodně
Prvák5 [v] vůli a přeju vám i mnoho úspěchů.
Prvák6 [v] a můžeme tedy něco s tím udělat a já bych

[125]
139 [09:57.9]

Druhák1 [v]
Druhák2 [v]
Druhák3 [v]Děkuji za pozornost.
Druhák4 [v]pozornost.
Prvák1 [v] činorodost a snažili se pokračovat. Děkuji.
Prvák2 [v] aby se ještě efektivněji zasazovali o ochranu životního prostředí.
Prvák3 [v] zemím, aby svá slova proměnily v činy. Děkuji vám za
Prvák4 [v] - hodně úspěchů a hodně odvahy. Děkuji za pozornost.
Prvák5 [v] Děkuji vám za pozornost.
Prvák6 [v] tedy na tomto místě popřála hodně síly a úspěchu. Děkuji za

[126]
140 [10:06.5]

Druhák1 [v]
Druhák2 [v]
Druhák3 [v]
Druhák4 [v]
Prvák1 [v]
Prvák3 [v] pozornost.
Prvák4 [v]
Prvák5 [v]
Prvák6 [v] pozornost.



Příloha 4: Souhlas se zpracováním dat (vzor) 

 

Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů 

 

Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

uděluji Šárce Zouzalíkové souhlas se zpracováním svých osobních údajů zaznamenaných 

v rámci diplomové práce. Souhlasím, aby byl zvukový záznam a jeho přepis archivován 

diplomantkou a využit k vědeckým účelům.  

Souhlasím se zpracováním následujících údajů, které budou zpracovávány výhradně 

v anonymizované podobě:  

- zvukový záznam tlumočeného projevu  

 

 

 

 

V Praze dne 23.5.2019   Jméno a příjmení……..….….……….………….…  

 

Podpis…………………………………... 


