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ÚVOD 

 

Klimatické změny naší planety jsou evidentně pozorovatelné již několik 

desítek let a nelze o jejich existenci pochybovat. Je možné se na klimatické změny 

dívat z více úhlů a porovnat, do jaké míry jsou ovlivněny a zaviněny člověkem, a 

do jaké míry se jedná o přirozený vývoj naší planety. Z určité části se jedná o 

přirozené jevy, které na planetě probíhají po celou dobu její existence, a které nelze 

nikterak ovlivnit, přestože mohou mít negativní vliv na život člověka. Na druhou 

stranu existuje nezanedbatelná část klimatických změn, které jsou způsobeny 

výhradně lidským zaviněním.  

Člověk se stal na Zemi pánem již zhruba před 10 000 lety, ale svou činností 

začal významněji zasahovat a ovlivňovat stav životního prostředí teprve před 

několika stovkami let. Moderní člověk si jistě ani nedokáže svůj život představit 

bez technických vymožeností anebo dnes již zcela obyčejných věcí, které ale svojí 

výrobou nepřímo ovlivňují klima planety Země. Tyto zásahy jsou však nezbytné 

k rozvoji společnosti a k ekonomickému a průmyslovému růstu. Je až šokující, jak 

rychle a v jakém rozsahu je lidstvo schopno svévolně měnit ráz přírody, její faunu 

a flóru, která na Zemi vznikala několik milionů let před příchodem prvního člověka. 

Jsme však schopni a je naší povinností nastavit pravidla a hranice lidských zásahů, 

ať již pomocí lokálního zákonodárství nebo na mezinárodní úrovni.  

Činnosti člověka by měly být, dle mého názoru, dostatečně právně 

regulovány, aby nedocházelo k destrukci již ohroženého klimatického systému. 

V této diplomové práci bych se chtěla zaměřit na vývoj právní regulace na 

mezinárodní úrovni, založený na vzájemné spolupráci a pomoci států a neziskových 

organizací. Ráda bych kromě jednotlivých významných mezinárodních dohod 

poukázala na postupné trendy v ochraně klimatu, zvyšující se cíle ochrany a plnění 

jednotlivých závazků.   
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Na úrovni mezinárodního práva existuje mnoho dohod, úmluv a programů, 

které mají vést nejen k ochraně životního prostředí, ale i k ochraně globálního 

klimatu. Klimatický systém je na jednotlivé složky životního prostředí blízce 

navázán. Všechny jednotlivé klimatické změny se v přírodním systému prolínají a 

vedou k společnému výsledku, což je mnohdy poškozování přirozeného prostředí. 

Proto se ve své práci chci blíže zabývat i konkrétními problémy jednotlivých složek 

životního prostředí, které mají ve výsledku nezanedbatelný vliv na zhoršující se 

stav klimatu.  

Ochrana klimatického systému je prioritou většiny rozvinutých států. 

Jakousi bariérou v plném uplatnění těchto kroků rozvinutých států, vedoucích k 

celosvětové ochraně klimatu před negativními vlivy průmyslových činností, je 

postoj, způsob jednání a v tomto smyslu negativní akceschopnost rozvojových 

států.  

Ve většině případů jsou právě tyto rozvojové státy, jakožto Čína, Indie a 

Indonésie největšími znečišťovateli a jejich emise skleníkových plynů 

mnohonásobně převyšují emise rozvinutých států1. V otázkách klimatu a ovzduší, 

které je společné pro celou planetu, nelze svět rozdělit skleněnou stěnou na území 

chránící a neznečišťující klima a na území poškozující klima.   

                                                 
1 Jednou z výjimek v tomto tvrzení je pořadí USA jako eminenta skleníkových plynů. 

V množství vypuštěného oxidu uhličitého je na druhém místě hned za Čínou. [informace 

z výzkumů v roce 2015. The largest producers of CO2 emissions worldwide in 2015. Blíže 

URL: http://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/ 

[2016-4-27]. 

http://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/
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V jednom z rozvojových států, který je v první desítce největších 

producentů oxidu uhličitého, jsem nějaký čas studovala a právě poznání místní 

situace mě dovedlo k myšlence poukázat ve své práci na problematiku ochrany 

klimatu a životního prostředí v Indonésii. Indonésie se potýká s rozsáhlými 

emisemi skleníkových plynů (přes 80 procent oxidu uhličitého, 17 procent methanu 

a 2 procenta oxidu dusičitého2). Hlavním zdrojem emisí oxidu uhličitého je sektor 

energetiky a sektor lesnictví, kde dochází k jeho rozsáhlým únikům především 

pálením biomasy.  

Indonésie je země s jednou z nejpestřejších biodiverzit na světě. Nachází se 

zde unikátní rostlinné a živočišně druhy, deštné pralesy a úchvatná světově 

ojedinělá místa. Stejně jako ve většině rozvojových států i v Indonésii proti sobě 

stojí ekonomický růst, který je v poměrně ekonomicky nestabilní zemi vítán a 

ochrana přirozeného životního prostředí Země.  

Svojí diplomovou prací chci poukázat na jednotlivé okruhy problémů 

ohrožující nejen indonéské životní prostředí, ale zároveň ohrožující celý klimatický 

systém Země. Rozsáhlé kácení a vypalování indonéských pralesů je v posledních 

letech poměrně často mediálně probírané a mnoho neziskových organizací v této 

oblasti vyvíjí aktivity, kterými úspěšně informuje veřejnost o tomto tématu. 

Následky devastace indonéských pralesů pocítí celý svět v podobě výrazného 

zvýšení uhlíku v atmosféře. Dle mého názoru je nezbytné ukázat světu, jakou 

ekologickou spoušť za sebou zanechala výroba zdánlivě neškodných věcí, jako je 

například ratanový nábytek, luxusní zápisník či oblíbená cukrovinka.   

                                                 
2 Indonesia: The First National Communication on Climate Change Convention. Ministry 

of  Environment, 1999. Str. 10. Blíže URL: 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/indonc1.pdf [2016-4-24]. 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/indonc1.pdf


- 6 - 

 

Právě cukrovinkou chci poukázat na momentálně nejrozsáhlejší problém 

ohrožující životní prostředí Indonésie3. Tím je destrukce pralesů, následná 

devastace půdy a její rozsáhlá přeměna na gigantické plantáže palmy olejné. 

Vzhledem k aktuálnosti problematiky bych ráda poukázala především na to, jak se 

postupně vyvíjí právní úprava týkající se palmových plantáží a palmového oleje.  

Pomalými kroky začíná indonéská vláda a světové mocnosti bojovat proti 

devastaci tak ojedinělé přírodní oblasti jako je Indonésie. Vzhledem 

k nepředvídatelnému růstu emisí skleníkových plynů se Indonésie zavázala, že 

bude podnikat kroky ke snižování emisí. Jedním z nich je závazek snížit 

odlesňování a destrukci lesů a rašelinišť, jelikož se jedná o jeden z největších zdrojů 

skleníkových plynů a jeho podíl na celkovém množství emisí Indonésie činí přes 

60 procent4.  

Ve své diplomové práci se budu věnovat indonéské právní úpravě vztahující 

se k ochraně klimatu, jeho jednotlivých složek a poukáži na činnosti, které mají 

negativní vliv na Indonéské životní prostředí. Zároveň se zaměřím na mezinárodní 

úmluvy a závazky, jimiž je Indonésie vázána.  

Svět by měl již konečně více otevřít oči a chránit životní prostředí nejen ve 

svém blízkém dosahu, ale životní prostředí a klimatický systém celého Světa, 

jelikož se jedná o jedinečný a všemožně propojený systém, který umožňuje 

uspokojivé život podmínky na naší planetě.  

 

 

                                                 
3 S kácením pralesů za účelem těžby exotických dřevin se indonéská vláda v rámci 

množností vypořádala a rozsah těžby se snižuje. Nově vznikající plantáže jsou ale pro tuto 

zemi hrozbou jednak kvůli trvalému zásahu do pralesů a také kvůli tomu, že většina 

zainteresovaných společností, jak zahraničních tak místních, má přímý vliv na vládu 

(podplácení, jiné výhody) a ze strany státu zatím není snaha o rozsáhlou regulaci. 

Plantážnictví a ekonomická činnost zahraničních společností není v Indonésii novinkou, 

v 19. století ustoupila značná plocha pralesů holandských plantážím s kaučukem.  
4 Climate action tracker: Indonesia. 2015. Blíže URL: 

http://climateactiontracker.org/countries/indonesia.html [2016-5-2]. 

http://climateactiontracker.org/countries/indonesia.html
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1. PROBLEMATIKA ZMĚNY KLIMATU 
 

1.1 Klima a jeho složky  
 

Na rozdíl od pojmu počasí je klima bráno jako poměrně stálý stav počasí, 

kde jsou statisticky pozorovány jeho střední hodnoty a proměnlivosti v širokém 

časovém období v rámci měsíců až tisíců let. Jedná se o jev, který nelze změnit 

z hodiny na hodinu. Klima můžeme zjednodušeně popsat jako charakteristický 

režim počasí v dané oblasti.  

Část Země, kde dochází k fyzikálním jevům, které podmiňují klima 

povrchu, tvoří klimatický systém5, který je tvořen atmosférou, kapalnou 

hydrosférou, kryosféra, pedosférou a biosférou.  

Atmosféra je plynným obalem Země rozčleněným do vrstev sahajícím do 

výšky 80 km.  O atmosféře se dá říci, že umožňuje život na Zemi tím, že ochraňuje 

Zemský povrch před škodlivým slunečním zářením. Toto záření atmosféra pohlcuje 

a rozptyluje. Je tvořena různými plyny, vodní párou, pevnými a kapalnými 

částicemi.  

Kapalná hydrosféra neboli kapalný obal Země je souborem všeho vodstva 

na Zemi. Přibližně 70 procent zemského povrchu je pokryto oceány a moři.   

Kryosféra je ta část Země, která je pokryta ledovou vrstvou, ledovci, 

sněhovou pokrývkou nebo zmrzlou půdou.  

Pedosféra je půdním obalem Země a můžeme jí dělit na různé půdní typy.  

Ta část Země, kde se vyskytují jakékoliv formy života, se nazývá biosféra. 

Má vliv na odrážení světla na zemském povrchu a na vodní cyklus ve fázi 

odpařování.   

                                                 
5 BARROS, Vicente. Globální změna klimatu, Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-

1356-1. str. 23. 
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Klima je ovlivňováno jak přírodními vnějšími vlivy, tak činností člověka. 

Přírodní vlivy, které ovlivňují klimatický systém země, můžeme rozdělit na takové 

vlivy, které se týkají energie přicházející ze Slunce související se slunečním 

zářením, vlivy působící na změnu chemického složení atmosféry a tím ovlivňující 

energii, která vychází ze Země, a v poslední řadě takové vlivy, které mění vlastnosti 

zemského povrchu geologickými procesy, jako jsou tektonické pohyby a posuv 

kontinentálních desek. Mezi činnosti člověka, které mají vliv na změnu 

klimatického systému, řadíme přeměny zemského povrchu z důvodu výstavby 

měst, přehrad a z jiných záměrů a změny v chemickém složení atmosféry, které 

ovlivňují přirozenou funkci skleníkového efektu.  

 

1.2  Postupný vývoj klimatického systému 
 

Vznik Země vědci datují zhruba před 5 miliardami let.6 V průběhu svého 

vývoje prošla Země spoustou klimatických změn způsobených střídáním dob 

ledových a meziledových.  

První doba ledová se datuje před 2,5 miliardami let a následné doby ledové 

nastávaly v obdobích před 900 miliony let až do doby před 600 miliony let. 

V období před 600 až 100 miliony let tvořil kontinentální masu jediný kontinent, 

pro který bylo typické střídání teplot a ročních období. V následujících letech až do 

doby před 3 miliony let následovala období, kde se střídalo oteplování a 

ochlazování způsobené odtržením kontinentů7.  

Poslední doba ledová se datuje v období asi před 3 miliony let, ve které se 

střídaly velmi chladné epochy s teplejšími tzn. dobami meziledovými. Vědci se 

                                                 
6 ACOT, Pascal. Historie a změny klimatu. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0869-3. 
7 KUTÍLEK, Miroslav. Racionálně o globálním oteplování, Praha: Dokořán, 2008. ISBN 

978-80-7363-183-3, str. 106 – 127. 
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domnívají, že v tomto období byla vyvinuta schopnost našich předků držet 

vzpřímeně tělo8.   

Dnešní doba je považována za dobu meziledovou, která trvá již 15 000 let. 

Na počátku tohoto období začaly ustupovat ledovce až na stále existující ledovce 

Grónsko a Antarktidu. V souvislosti s ustupováním ledovců se zvýšila hladina moří 

o 50 až 60 metrů. V poslední době meziledové se i zvyšovala globální teplota a před 

5 000 lety dosáhla takzvaného klimatického optima, to znamená výrazného oteplení 

podnebí.  

Střídaní dob ledových a meziledových je popsána v teorii srbského fyzika 

M. Milankoviče9, ve které popisuje změny oběžné dráhy Země kolem Slunce a s tím 

související zvětšování nebo zmenšování ledových polí na pólech.  

 

2. Skleníkové plyny a jejich vliv na klima 
 

Sluneční záření dopadající na planetu je z části absorbováno zemským 

povrchem, z části odráženo zpět do vesmíru a z části pohlcováno atmosférou. 

Atmosféra ohřívá planetu a udržuje průměrnou teplotu vytvořením pomyslného 

skleníku kolem zemského povrchu. Tento pomyslný skleník propouští sluneční 

záření do atmosféry a díky tomuto jevu je na Zemi udržitelná teplota nutná 

k životu10.  

Skleníkové plyny vyskytující se v atmosféře od samotného vzniku planety 

mají schopnost pohlcovat část infračerveného záření. Skleníkové plyny propouští 

krátkovlnné sluneční záření dopadající na planetu, ale po jeho odražení o povrch 

                                                 
8 KUTÍLEK, Miroslav. Racionálně o globálním oteplování, Praha: Dokořán, 2008. ISBN 

978-80-7363-183-3, str. 129. 
9 KUTÍLEK, Miroslav. Racionálně o globálním oteplování, Praha: Dokořán, 2008. ISBN 

978-80-7363-183-3, str. 81. 
10 Pokud by se v atmosféře nevyskytovali žádné skleníkové plyny, tak by se průměrná 

teplota povrchu Země pohybovala okolo – 18 °C. Zdroj: NÁRT, Lubomír. Země jako 

skleník – Proč se bát CO2?. Praha: Academia, 2006. ISBN: 80-200-1362-8, Str. 51. 
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země se stává sluneční záření dlouhovlnným a je absorbováno skleníkovými plyny 

a tím je ohřívána zemská atmosféra. Rozsah absorpce infračerveného záření se u 

jednotlivých skleníkových plynů liší, u methanu je osmkrát větší než u oxidu 

uhličitého11. 

 Zvyšováním množství skleníkových plynů v atmosféře dochází k většímu 

pohlcování odraženého infračerveného záření, a tím i k oteplení atmosféry. 

Skleníkové plyny se v atmosféře vyskytují trvale, problematické je ale zvyšování 

koncentrace skleníkových plynů, což vede k zintenzivnění skleníkového efektu.  

Mezi skleníkové plyny patří vodní pára, která je pro skleníkový efekt 

nejdůležitější, oxid uhličitý, jehož vyšší výskyt vede ke zvýšení skleníkového 

efektu, ozon, methan, jehož podíl v atmosféře se za 100 let více než zdvojnásobil, 

oxid dusný, fluorované uhlovodíky, fluorid sírový a fluorované skleníkové plyny.  

Nejvyšší podíl na skleníkovém efektu má vodní pára. Její podíl v atmosféře 

se na rozdíl od jiných skleníkových plynů po staletí neměnil, ale v důsledku 

působení jiných skleníkových plynů se postupně zvyšuje její teplota. To může vést 

i ke zvětšení jejího obsahu12 a tak negativně působit na skleníkový efekt. Význam 

v cyklu skleníkového efektu má vodní pára také při přeměně na drobné krystalky 

ledu v mracích, které odráží část dopadajícího slunečního záření. 

Z jednotlivých skleníkových plynů je nejvýraznější oxid uhličitý, který má 

podíl na celkovém množství skleníkových plynů z více jak 50 procent13. Oxid 

uhličitý je jednou z forem uhlíku, který je nezbytným prvkem na planetě. Živé 

organismy potřebují uhlík ke svému růstu, takže jeho výskyt v atmosféře je 

nezbytný a přirozený. Množství oxidu uhličitého v ovzduší se podle měření 

                                                 
11 KUTÍLEK, Miroslav. Racionálně o globálním oteplování, Praha: Dokořán, 2008. ISBN 

978-80-7363-183-3, str. 61. 
12 Podle některých teorií by zvýšení obsahu vodní páry mohlo vést k větší oblačnosti a tím 

přirozeně odrážet množství slunečního záření. 
13 Mezinárodní panel pro změnu klimatu: Čtvrtá hodnotící zpráva. IPCC: 2007. Blíže URL:  

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-sysr-spm.pdf [2016-3-3]. 

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-sysr-spm.pdf
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z družice NASA zvýšilo od roku 2007 o více než 6 procent14.  Jeho nárůst souvisí i 

s narušováním a kácením lesů, jejichž přirozenou funkcí je pohlcovat oxid 

uhličitý15, který ukládají v litosféře, a tím zabezpečují přirozenou regulaci klimatu.  

Množství dalšího důležitého skleníkového plynu – methanu se v ovzduší 

také zvyšuje, ač do roku 2007 poměrně stagnovalo. Jeho poměr k ostatním 

skleníkovým plynům se odhaduje na 15 až 20 procent. Methan je vytvářen 

mokřady, hospodářskými zvířaty16, hospodářstvím17, průmyslem a skládkami. 

Methan silně pohlcuje infračervené záření a to až o 20 procent více než oxid 

uhličitý.   

Oxid dusný absorbuje více infračerveného záření než oxid uhličitý, a to více 

než 200krát. Je jedním z nejnebezpečnějších skleníkových plynů18. Přirozeně se do 

                                                 
14 NASA - Global Climate Change: Carbon Dioxide. Data z března 2016. Blíže URL: 

http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ [2016-3-28]. 
15 Koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře jsou lesy schopny vyvažovat a zvládat i 

zvýšení jeho koncentrace. Problémem je ale odlesňování, kdy klesá rozloha lesů schopných 

vyvažovat zvyšující se množství oxidu uhličitého v atmosféře. Před 8 000 lety v dobách 

před začátkem zemědělství, lesy pokrývaly více než polovinu planety. Podle vědeckých 

výzkumů může za 20 % oxidu uhličitého právě kácení lesů.  
16 Výzkum argentinských vědců ukázal, že jedna kráva vyprodukuje 265 litrů methanu 

denně. U přežvýkavců vzniká methan v průběhu trávení celulózy. 

Množství methanu v ovzduší je vyšší v Austrálii kvůli chovu ovcí a dobytka. Na Novém 

Zélandu je situace ještě horší. Důsledkem chovu ovcí je, že methan tvoří 50% podílu na 

Austrálii produkovaných skleníkových plynech.  Jako řešení vědci navrhují speciální dietu 

pro hospodářská zvířata, po které se sníží produkce methanu na 20%, případně přichází 

v úvahu vakcína vytvořená australskými vědci, po které by byli ovce a skot odolnější vůči 

mikroorganismům produkujícím methan.  

Zdroj: 21. století: Zákeřný metan. 2009. Blíže URL: 

http://21stoleti.cz/2009/05/19/zakerny-metan-zachrani-planetu-steaky-z-klokanu/ [2016-

3-3]. 
17 Zaplavená rýžová pole jsou významným zdrojem methanu. Rýže je pro více jak ¼ světa 

základní potravinou a pěstuje se na 12.000.000 km2. Methan vzniká ve stéblech a koříncích 

rýže, která se pěstuje na uměle vytvořených kaskádových polích, která musí být 

permanentně zavodněna. Vhodným řešením, jak snížit produkci methanu v koříncích, je 

provzdušňování polí.  

Zdroj: 21. století: Zadusí nás pěstitelé rýže? 2005. Blíže URL: 

http://21stoleti.cz/2005/05/07/zadusi-nas-pestitele-ryze/ [2016-3-3]. 
18 Oxid dusný se pokládá za větší nebezpečí pro atmosféru než freony.  

http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://21stoleti.cz/2009/05/19/zakerny-metan-zachrani-planetu-steaky-z-klokanu/
http://21stoleti.cz/2005/05/07/zadusi-nas-pestitele-ryze/
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atmosféry uvolňuje z půdy a oceánů. Velké množství oxidu dusného vzniká ze 

spalování biomasy, průmyslových emisí a spalovacích motorů. 

Ozon ohrožující stav klimatu a lidské zdraví nazýváme troposférický ozon. 

Na rozdíl od atmosférického ozonu ve stratosféře, který pohlcuje nebezpečné UV 

záření a pro život na Zemi je nezbytný, je troposférický ozon vyskytující se blízko 

nad zemským povrchem nebezpečný. Zvýšení jeho množství v atmosféře nastává 

při vysokých teplotách převážně v oblastech s průmyslem nebo větším množstvím 

výfukových plynů.  

Veřejnosti nejznámější fluorované skleníkové plyny jsou freony a halony. 

Jedná se o plyny vyvinuté člověkem a přirozeně se v atmosféře nevyskytující. 

Dokáží velmi silně pohlcovat infračervené záření, dokonce až tisíckrát intenzivněji 

než oxid uhličitý. Jejich podíl na celkovém množství skleníkových plynů sice není 

tak významný, ale právě pro jejich vysokou absorpci jsou velmi nebezpečné pro 

stabilitu skleníkového efektu. Kromě výše uvedeného jsou freony nebezpečné kvůli 

uvolňování chloru v ozonové vrstvě, které vede k jejímu ztenčení, a tím se zvýší 

pronikání UV záření na povrch planety. Freony jsou užívány jako izolanty a jejich 

výroba od 90. let klesá.  

U skleníkových plynů je potřeba nahlížet i na to, jak dlouho vydrží 

v atmosféře. Pokud by byly sníženy emise produkované člověkem na minimum, 

množství v atmosféře by se snížilo až v řádech desítek a stovek let19. Oxid dusný 

vydrží v atmosféře přes 100 let. Oproti tomu methan v rozmezí od 15 do 10 let. 

Oxid uhličitý může vydržet v atmosféře 50 až 200 let a fluorované skleníkové plyny 

až několik tisíc let.  

  

                                                 
19 FLANNERY, T. Měníme podnebí: Minulost a budoucnost klimatických změn. Praha: 

Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-121-5, str. 140. 
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3. Globální oteplování 
 

Průměrná globální teplota na Zemi posledních 50 let stále stoupá. 

Posledních 30 let bylo na severní polokouli nejteplejších za posledních 800 let. 

Průměrná globální teplota stoupla o 0,85°C20 v rozmezí let 1880 až 2012. Tato 

změna není stejná na celé planetě, ale spíše v oblastech bližších k pólům. 

V rovníkových oblastech se teplota zvyšuje jen nepatrně.  Podle Českého 

hydrometeorologického úřadu21 se měřené teploty vzduchu na území České 

republiky od druhé poloviny 19. století postupně zvyšují. Teplota začala výrazně 

stoupat v 80. letech 20. století. V posledních 50. letech se takto průměrná měřená 

teplota zvýšila o 0,8°C.  

 

3.1 Projevy a následky globálního oteplování 
 

Oteplují se i oceány, kde se za deset let teplota zvýšila o 0,11°C. S globální 

změnou teploty souvisí více dalších jevů, jako je například tání ledovců nebo 

zvyšování hladiny moří22 (za posledních 100 let průměrně o 0,19m23 ). Podle 

měření IPCC se ledovce za deset let zmenšily o 3,5 až 4,1 procenta a můžeme 

očekávat ještě procentuálně větší změny.  

S táním ledovců úzce souvisí zvyšování hladiny moří a zároveň má tání 

ledovců dopady v oblastech, které jsou zásobovány vodou z těchto ledovců. Tyto 

                                                 
20 Na základě výzkumu IPCC. 
21 Český hydrometeorologický ústav: Změna klimatu. Blíže URL: 

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zmena-klimatu/zakladni-informace [2016-3-

22]. 
22 Mezivládní panel pro změny klimatu: Příspěvek Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící 

zprávě. 2007. Blíže URL: https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-

wg2-spm.pdf [2016-3-4]. 
23 Mezivládní panel pro změnu klimatu: Souhrnná správa pátá hodnotící zpráva IPCC. 

2014, str. 7. Blíže URL: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-

IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf [2016-3-4]. 

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zmena-klimatu/zakladni-informace
https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-wg2-spm.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-wg2-spm.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf
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jevy se výrazněji projevují na severní polokouli. Podle držitele Nobelovy ceny Ala 

Goreho může dojít při případném roztátí grónského ledovce a poloviny Antarktidy 

k zvýšení hladiny moří až o 6 metrů24. To by bylo likvidační pro malé ostrovy a 

některá přímořská města. Podle jiných příznivějších výzkumů se hladina moří bude 

zvyšovat pomaleji, okolo roku 2100 se předpokládá zvýšení o 60 cm nad dnešní 

hladinu25.  

Globální oteplování má i vliv na množství srážek. Větší úhrn srážek se 

projevuje v oblastech Severní a Jižní Ameriky, severní Evropy nebo Asie a zároveň 

výrazný úbytek srážek až o 20 procent v některých částech Afriky, což s sebou 

přináší nebezpečí hladomorů v daných oblastech.  

S globálním oteplováním jsou často i spojovány extrémní výkyvy počasí, 

jako jsou silné deště, monzuny, extrémní horka, sucha, hurikány a tajfuny. Podle 

vědeckých výzkumů globální oteplování procentuálně zvyšuje výskyt těchto 

extrémních jevů.  

Změna teplot se dotkne také ekosystému, kde může dojít k narušení 

biologické rozmanitosti. Některé druhy budou nuceny migrovat do jiných oblastí a 

jiné druhy nejspíše vyhynou z důvodu ojedinělosti jejich přirozeného stanoviště. 

Mezinárodní unie na ochranu přírody (International Union for Conservation of 

Nature) vypracovala studii26, ve které porovnávala jednotlivé biologické druhy a 

jejich náchylnost na změny teplot. Podle ní jsou nejnáchylnější mořské korály a 

obojživelníci. Globální oteplování ovlivní i rybolov, kde budou mořské organismy 

ovlivněny stále nižší hladinou kyslíku, vyšší kyselostí oceánů a extrémními 

teplotami oceánů27. 

                                                 
24 GORE, Al. Nepříjemná pravda. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-868-8 
25 BARROS, Vicente: Globální změna klimatu, Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-

1356-1. Str.14. 
26 IUCN Red List: Species and climate changes. 2009. Blíže URL: 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/species_and_climate_change.pdf [2016-3-4]. 
27Mezinárodní panel pro změnu klimatu. Souhrnná zpráva Páté hodnotící zprávy IPCC 

z roku 2014, str. 18. Viz příloha č. 4.  

https://cmsdata.iucn.org/downloads/species_and_climate_change.pdf
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Pro některé druhy zvířat a rostlin je globální oteplování „prospěšné“ a 

dokáží se rychle přizpůsobit. Některé druhy se již přirozeně rozšiřují směrem od 

rovníku na sever, případně do vyšších nadmořských výšek. Vlivem oteplení nemusí 

tažní ptáci na zimu létat tak daleko, případně se vracejí dříve. Postupně dochází i 

k dřívějšímu příchodu jara a to až od 2 dny v období 10 let.28   

Často se v médií objevuje v souvislosti s globálním oteplováním a táním 

ledovců teorie o postupném vymírání ledních medvědů29. Výzkum ale ukázal úplný 

opak. Pouze v jedné z 20 populací ledních medvědů ubývají její členové, ostatní 

populace jsou stabilní a u dvou byl zjištěn nárůst členů30. Nejlépe prosperující 

populace se nacházejí v oblastech, kde se poslední dobou oteplilo.  

Někteří vědci se domnívají, že globální oteplování s sebou přinese větší úhrn 

srážek, které budou velmi prospěšné pro růst nové zeleně a stromů. Více stromů 

zajistí větší absorpci skleníkových plynů. Vědci v České republice provádí výzkum 

vlivu změny klimatu na smrkové lesy31.  Přišli se zjištěním, že dvojnásobné 

množství oxidu uhličitého smrkům prospívá, jelikož urychluje fotosyntézu. Stromy 

rostou rychleji a lépe se vyrovnávají se suchem. 

  

                                                 
28 FLANNERY, T. Měníme podnebí: Minulost a budoucnost klimatických změn. Praha: 

Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-121-5. Str. 79. 
29 LOMBORG, Bjorn: Zchlaďte hlavy. Skeptický ekolog o globálním oteplování. Praha: 

Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-188-8. Str. 11-18. 
30 Vliv na přibývání členů populace má i regulace lovu ledních medvědů. 
31 Hníková, Eva. Stromy porostou rychleji. Blíže URL: 

http://www.czsk.net/svet/clanky/cr/rychlestromy.html [2016-4-4]. 

http://www.czsk.net/svet/clanky/cr/rychlestromy.html
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4. Shrnutí klimatických změn, hrozícího globálního 

oteplování a možné přizpůsobení se klimatickým 

změnám 
 

Nelze pochybovat o tom, že dochází ke klimatickým změnám a 

ke globálnímu oteplování. Je nezbytné při posuzování rozsahu klimatických změn 

vzít v úvahu i změny přirozené, které se na planetě objevují po tisíciletí. Vlivem 

lidské činnosti však dochází k poškozování klimatu, životního prostředí a ke 

zvýšení emisí skleníkových plynů.  

Je nutné celosvětově regulovat činnosti a látky, které mohou mít vliv na 

změnu klimatu způsobenou globálním oteplováním. Je třeba ze stany všech států 

regulovat problematické oblasti jak regionálně, tak celosvětově. Aby byly tyto 

regulace úspěšné, je nezbytné zapojit i rozvojové státy, ve kterých mnohdy 

klimatické otázky stojí mimo proud zájmů.  

Podle zprávy Pracovní komise IPCC32 existuje více možností, jak se 

přizpůsobit nastávajícím změnám klimatu. Adaptace a mitigace jsou 

komplementární strategie pro snižování a zvládání rizik plynoucích ze změny 

klimatu. Podstatné snížení emisí v příštích několika desetiletích může snížit 

klimatická rizika v 21. století a kromě toho zlepšit vyhlídky na účinnou adaptaci, 

snížit náklady a problémy mitigace v delším časovém horizontu a přispět k 

udržitelnému rozvoji odolnému vůči změně klimatu.33 

Jedná se o strategické vzájemně propojené postupy, které mají snižovat 

rizika vzniklá v důsledku klimatických změn. Nejedná se o jednu strategii či plán, 

ale o různé postupy a cíle, které ve svém souhrnu napomohou při řešení 

problematiky změny klimatu. 

                                                 
32 Mezinárodní panel pro změny klimatu. Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost. 

2007. Blíže URL: https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-wg2-

spm.pdf [2016-4-4]. 
33Mezinárodní panel pro změnu klimatu. Souhrnná zpráva Páté hodnotící zprávy IPCC 

z roku 2014. Str. 20.  

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-wg2-spm.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-wg2-spm.pdf
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 Mitigační opatření mají zabránit závažným celosvětovým dopadům změn 

klimatu, nebo je alespoň zmírnit. Mitigační opatření zahrnují požadavky na snížení 

emisí skleníkových plynů, převážně oxidu uhličitého a skleníkových plynů 

s dlouhou životností.  

Adaptace má snižovat rizika spojená s dopady změny klimatu a zajistit 

plynulost přizpůsobení se na klimatické změny. Adaptační opatření mají být 

zahrnuta národními vládami do plánování a politik. Změny v ekonomických, 

sociálních, technologických a politických rozhodnutích a aktivitách mohou 

podpořit vývoj odolný vůči změně klimatu34. 

Lze se adaptovat různými technickými opatřeními, manažerskými a 

politickými přístupy. Zároveň je třeba, aby si i lidé uvědomili, že pokud i 

minimálním způsobem změní své vžité chování a budou myslet a jednat více 

ohleduplně, může tak být dosaženo až 70-ti procentního snížení emisí skleníkových 

plynů35 a umožnit tak i dalším generacím život v příznivém životním prostředí36.  

Každý jedinec může podniknout malé kroky v podobě nákupu 

nízkoenergetických spotřebičů, snížit spotřebu energie, případně využívat solární 

energii, ohřívat vodu solárními panely nebo při pořizování nového automobilu 

zvolit šetrnější model.  

  

                                                 
34 Mezinárodní panel pro změnu klimatu. Souhrnná zpráva Páté hodnotící zprávy IPCC 

z roku 2014. Str. 24.  
35 FLANNERY, T. Měníme podnebí: Minulost a budoucnost klimatických změn. Praha: 

Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-121-5, str. 247 
36 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Listina 

základních práv a svobod. 
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5. Historický vývoj ochrany životního prostředí a 

právních prostředků se zaměřením na ochranu klimatu 
 

5.1 Počátky právní úpravy 
 

Od 50. let 20. století se začalo ve vyspělých státech hovořit o jisté potřebě 

ochrany životního prostředí. Státy se snažily redukovat možné environmentální 

nebezpečí plynoucí ze znečišťování životního prostředí, jakožto aktivity ohrožující 

lidské zdraví, blahobyt nebo přírodní prostředí37. Všechny ekologické snahy té 

doby převážně směřovaly k zajištění kvalitního a přirozeného prostředí pro život. 

Jedním z prvních přelomových zákonů byl Clean air act38 (volně přeloženo jako 

zákon na ochranu ovzduší) přijatý ve Velké Británii v roce 1956, který měl řešit 

smogovou situaci v Londýně.  

V 70. letech 20. století postupně začala vznikat ve vyspělých státech 

ministerstva za účelem přípravy nové legislativy. Nová legislativa se převážně 

týkala ochrany před znečišťováním ovzduší, vod a nakládání s odpady. Legislativa 

platila pouze na regionální úrovni, což se vzhledem k dopadům např. u znečišťování 

ovzduší zdálo býti nedostatečné. Postupně začal být upřednostňován princip 

prevence před postupy, které vedly pouze k řešení již vzniklých problémů.  

  

                                                 
37 WEALE, Albert. The New Politics of Pollution, Manchester University Press, 1992.  
38 Clear Air Act 1956. Blíže URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/4-5/52 

[2016-3-3]. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/4-5/52
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5.2 Deklarace Konference Organizace spojených národů o 

životním prostředí 
 

Nezbytnost úpravy práva životního prostředí byla řešena v 70. letech 20. 

století i na mezinárodní úrovni. První dokument přiznávající celosvětově lidstvu 

právo na zdravé životní prostředí39 a povinnost ho chránit byl přijat na Konferenci 

Organizace spojených národů o životním prostředí v Stockholmu v roce 1972. 

Většina otázek řešených na Konferenci Organizace spojených národů 

v Stockholmu týkajících se ochrany životního prostředí se ale zabývala ochranou 

pouze ve vyspělých státech a na rozvojové státy bylo opomenuto. Účastníci 

konference se shodli na tom, že nelze nadále provozovat hospodářskou činnost bez 

ohledu na životní prostředí.   

Deklarace přijatá na této Konferenci v roce 1972 je považována za základní 

kámen pro další vývoj práva na ochranu životního prostředí. Její přijetí bylo reakcí 

na postupně se objevující ekologické katastrofy a havárie40. Deklarace není rozsáhlá 

a jasně pojmenovává vize a principy ochrany základních lidských práv a ochrany 

životního prostředí.  

 

5.3 Založení Programu OSN pro životní prostředí UNEP a 

Světového klimatického programu 
 

Na základě doporučení Konference OSN o životním prostředí byl 

Organizací spojených národů založen v roce 1972 program UNEP (United Nations 

Environment Programme)41. Hlavním cílem při zakládání programu byla jeho 

                                                 
39 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Blíže URL: 

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1

503 [2016-3-3]. 
40 Jednou z nejzávažnějších bylo ztroskotání tankeru Torrey Canyon v roce 1967 u břehů 

Velké Británie. Do moře uniklo 120 000 tun ropy, což přineslo rozsáhlé ekologické 

následky. Blíže URL: https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Torrey_Canyon [2016-3-3]. 
41 United Nations Environment Programme. Blíže URL: http://www.unep.org/  

[2016-4-14]. 

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503
http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Torrey_Canyon
http://www.unep.org/
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schopnost koordinovat státy při společné ochraně životního prostředí a poskytovat 

k tomu účelu dostatečné podklady. UNEP je stále vlivným aktérem ochrany 

životního prostředí a z jeho iniciativy pochází mnoho mezinárodních úmluv na 

ochranu jednotlivých složek životního prostředí.  

První světová klimatická konference pořádaná Světovou meteorologickou 

organizací se konala v roce 1979 v Ženevě. Její účastníci se poprvé shodli na tom, 

že dochází ke klimatickým změnám, které mohou přinést nebezpečné následky 

dalším generacím. Konference vedla k vytvoření Světového klimatického 

programu (World Climate Programme)42, na základě kterého měly státy vytvářet 

své vlastní Národní klimatické programy43.  

Další konference organizovaná Světovou meteorologickou organizací se 

konala v roce 1985 ve Villachu, na které byla řešena zvýšená koncentrace 

skleníkových plynů a tím hrozící globální oteplování. Na setkání vědců a politiků 

v Torontu v roce 1988 se dospělo k závěru, že je nutné snížit množství emisí oxidu 

uhličitého o 20 procent.  

 

  

                                                 
42 World Climate Programme, Blíže URL: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/  

[2016-4-14]. 
43 Národní klimatický program ČR, Blíže URL: http://www.cmes.cz/en/node/149. 

[2016-4-14]. 

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/
http://www.cmes.cz/en/node/149
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5.4  Mezivládní panel pro klimatické změny IPCC 
 

V roce 1988 byl založen Mezivládní panel pro klimatické změny 

(Intergovernmental Panel on Climate Change)44 za podpory Světové 

meteorologické organizace a Programu OSN pro životní prostředí. Hlavním 

posláním panelu je vyhodnocovat hrozící klimatická rizika a posuzovat hrozící 

následky vyplývající z lidské činnosti. Jeho činnost směřuje ke snižování dopadů 

činností nebezpečných pro klima a k přípravě možných adaptačních řešení. Mezi 

její členy patří 19545 států světa. IPCC sám neprovádí výzkum klimatu, ale jeho 

činnost spočívá v publikaci vědeckých zpráv, které slouží k naplňování cílů 

vyplývajících z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Ve svých zprávách se 

vyjadřuje k jednotlivým složkám klimatu, jejich stavu, hrozícímu nebezpečí a 

hodnotí environmentální a sociální důsledky takovýchto změn.  

Úkolem IPCC je vypracovat hodnotící zprávy o stavu klimatu. První 

hodnotící zprávu 46 vypracoval v roce 1990. V Páté hodnotící zprávě IPCC47 z roku 

2014 panel hodnotí, že emise skleníkových plynů jsou nejvyšší v historii a 

nepochybně dochází k oteplování klimatického systému. K zpomalení změny 

klimatu by bylo potřeba trvale snížit emise skleníkových plynů, které mají negativní 

vliv na klima.  Pátá hodnotící zpráva potvrzuje, že se otepluje atmosféra, oceány a 

následkem tání sněhu a ledovců dochází ke zvedání hladiny oceánů. Za nárůst 

                                                 
44 Intergovernmental Panel on Climate Change, Blíže URL: http://www.ipcc.ch/  

[2016-4-14]. 
45 List of IPCC Member Countries. Blíže URL: http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-

faq/ipcc_members.pdf  

[2016-4-14].  
46 IPPC Firs Assessment Report. Climate Change – The IPCC Scientific Assessment, 

1990. Blíže URL: 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg

1.shtml [2016-4-14]. 
47 Souhrnná zpráva Páté hodnotící zprávy IPCC, 2014. Blíže URL: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-

IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf [2016-4-14]. 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc_members.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-faq/ipcc_members.pdf
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg1.shtml
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg1.shtml
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc_2015/$FILE/OEOK-IPCC_SYR_report_CZ-20150504.pdf
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průměrné globální teploty s největší pravděpodobností může zvýšená emise 

skleníkových plynů produkovaných člověkem.   

Zpráva upozorňuje na citlivost přírodních systémů na změny klimatu a na 

spojitost častějšího výskytu extrémních povětrnostních a klimatických jevů se 

změnou klimatu. Předpokládá se stálé zvyšování teploty a častější výskyt extrémně 

horkých dnů. Hodnotící zprávy předkládají důsledky změny klimatu a vědecké 

prognózy s vysokou pravděpodobností, nikdy ne však na 100 procent.   

Přijetí Šesté hodnotící zprávy je předpokládáno v roce 2020 a Souhrnné 

zprávy o dva roky později48.  

 

5.6 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 
 

Úmluva přijatá na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji konané 

v roce 1992 v Riu de Janeiru poskytuje mezinárodní rámec pro řešení problémů a 

negativních důsledků vznikajících z důvodu změny klimatu a podnikání kroků 

vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů.  

Úmluva stojí na základních principech společné odpovědnosti za stav 

životního prostředí ekonomicky vyspělých zemí a rozvojových, principu 

mezigenerační odpovědnosti, principu větší ochrany zranitelnějších částí planety a 

principu předběžné opatrnosti. Smluvní strany uznaly nastávající změnu klimatu a 

stále se zvyšující koncentraci skleníkových plynů a zavázaly se čelit nepříznivým 

následkům49. Strany se zavázaly informovat o stavu emisí ze zdrojů a vést kroky 

k jejich snížení, připravovat regionální programy ke zmírnění změny klimatu, 

podporovat a využívat ekologicky šetrné technologie, podporovat udržitelné 

                                                 
48 Podle informací uvedených na URL: 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg

1.shtml [2016-4-24]. 
49 Text Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu dostupný na URL:  

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FIL

E/OMV-cesky_umluva-20081120.pdf [2016-4-18]. 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg1.shtml
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg1.shtml
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FILE/OMV-cesky_umluva-20081120.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FILE/OMV-cesky_umluva-20081120.pdf
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hospodářství, spolupracovat při přípravách řešení klimatických změn, podporovat 

technologický výzkum a vyměňovat si takto získané informace, podporovat výuku a 

rozšiřování podvědomí v souvislosti se změnou klimatu50. Úmluva byla ratifikována 

195 státy5152 (k roku 2016) a společně s Kjótským protokolem je právním základem 

pro snížení emisí skleníkových plynů do míry neohrožující život na Zemi.  

 

5.5 Světová komise pro životní prostředí a rozvoj 
 

V roce 1983 byla OSN ustavena nezávislá Světová komise pro životní 

prostředí a rozvoj, jejíž cílem mělo být navrhovat strategie trvale udržitelného 

rozvoje a podporovat spolupráci při ohraně životního prostředí mezi rozvojovými 

a hospodářsky vyspělejšími státy. Světová komise vydala v roce 1987 studii 

nazvanou Naše společná budoucnost53, ve kterém definovala od té doby 

environmentálně běžně používaný pojem trvale udržitelný rozvoj jako takový 

způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti 

budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby54. 

 

  

                                                 
50 Čl. 3 Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. 
51 Status of Ratification of the Convention. Blíže URL:  

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php 

[2016-5-1]. 
52 Česká republika ratifikovala Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu v roce 1993 jako 

třicátý šestý stát v pořadí.  
53 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future. Blíže URL:  http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [2016-4-24]. 
54 WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT: Naše 

společná budoucnost: Zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Praha: 

Academia, 1991.  

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
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5.7 Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu  
 

V prosinci roku 1997 se konala konference v Japonském Kjótu. Lze ji 

považovat za první událost týkající se ochrany životního prostředí, která byla 

sledována širokou veřejností a na jejímž podkladě se začalo veřejně hovořit o 

hrozících problémech životního prostředí a klimatu. 

 Výsledkem konference bylo přijetí Kjótského protokolu k Rámcové 

úmluvě OSN o změně klimatu55. Základním cílem Kjótského protokolu bylo 

snižování emisí skleníkových plynů za účelem podpory udržitelného rozvoje56. 

Kjótský protokol stanovil cíle, kterých mají vyspělé země při emisích skleníkových 

plynů dosáhnout a pravidla pro obchodování se skleníkovými plyny. K naplnění 

těchto cílů má sloužit především zvyšování energetické účinnosti v příslušných 

odvětvích národního hospodářství, snížení využití skleníkových plynů57 

nespadajících do Montrealského protokolu, podpora udržitelného lesního 

hospodářství, podpora udržitelných forem zemědělství, podpora využívání 

obnovitelných zdrojů energie, snížení a odstranění ekonomických podpor oborů 

produkujících skleníkové plyny, podpora reforem činností v odvětvích s cílem 

snížení produkce skleníkových plynů, omezovat skleníkové plyny vznikající 

v dopravě, omezit emise methanu58.  

Smluvní státy uvedené v příloze Kjótského protokolu se zavázaly, že sníží 

své emise skleníkových plynů o nejméně 5 procent59 vzhledem k úrovni v roce 

1990. Česká republika měla podle protokolu snížit emise skleníkových plyn o 8 

                                                 
55 Český předklad Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 

dostupný na URL: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-

cesky_protokol-20081120.pdf [2016-4-28]. 
56 Čl. 2 Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 
57 Jedná se o oxid uhličitý, methan, oxid dusičitý, chlorované a fluorované uhlíky, 

polyfluorované uhlovodíky, fluorid sírový. Jedná se o skleníkové plyny, které jsou pro 

klima nebezpečné, a je zaznamenáváno zvyšování jejich emisí do atmosféry.  
58 Čl. 2, ods. 1, a) Kjótského protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.  
59 Čl. 3, ods. 1 Kjótského protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.  

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-cesky_protokol-20081120.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-cesky_protokol-20081120.pdf
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procent oproti roku 1990. Protokol zavádí systém obchodování s emisemi, jež 

umožňuje nakoupit jednomu státu nevyčerpanou emisní kvótu od druhého státu.  

Protokol vstoupil v platnost v roce 2005 po podepsání Ruskem, jakožto 

padesátého státu. Protokol podepsalo 192 smluvních států a stále není ratifikován60 

USA, Monakem a Chorvatskem.  

Kjótský protokol je považován za nejvíce napadanou a kritizovanou 

mezinárodní dohodu z oblasti práva ochrany životního prostředí. Jeho existence 

byla bojkotována z důvodů politických i ekonomických. Kjótský protokol je stále 

podroben velké kritice i proto, že jeho cíl snížit emise skleníkových plynů o 5 

procent je skoro bezvýznamný vedle rychlosti, jakou dochází ke změně klimatu. 

Aby bylo dosaženo stavu, kdy bude klima stabilizováno, musely by být cíle 

Kjótského protokolu více než dvacetinásobné61. Velkou kritiku sklidil i za to, že se 

bezprostředně netýká rozvojových zemí (postkomunistické státy východní Evropy 

mezi ně nejsou zařazeny). Právě kvůli nezahrnutí rozvojových států se brání USA 

ratifikaci62.  

  

                                                 
60 Závazky vyplývající z Kjótského protokolu tak pro ně nejsou závazné.  
61 A aby bylo sníženo množství oxidu uhličitého v atmosféře na hodnotu odpovídající 

dvojnásobku před průmyslovou revolucí, je nutné snížit jeho emise do roku 2050 o 70 

procent. FLANNERY, T. Měníme podnebí: Minulost a budoucnost klimatických změn. 

Praha: Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-121-5, str. 186. 
62 Ratifikace USA je velmi podstatná vzhledem k tomu, že je USA největší světovým 

eminentem emisí.  
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V rozvojových zemích, jako je Čína a Indie, je rostoucí ekonomika spojena 

se stále zvyšující se hodnotou emisí. Tím, že tyto země nejsou zahrnuty v příloze 

Kjótského protokolu, pro ně nejsou jeho cíle závazné. Tímto se dostáváme 

k jednomu ze zásadních problémů Kjótského protokolu, a to že redukuje převážně 

státy, kde emise nedosahují zdaleka takového množství jako v rozvojových státech 

(výjimkou je USA jako rozvinutý stát s emisemi přesahujícími emise rozvojových 

států). Zároveň ale nelze očekávat, že v těch nejchudších státech světa bude řešeno 

množství emisí, když většina lidí žije na hranici chudoby a každá možnost obživy 

je vítána.  

Cíle Kjótského protokolu byli stanoveny do roku 2012. K vytvoření nových 

cílů se konalo mnoho navazujících jednání a konferencí.  

 

5.8  Navazující konference OSN o změně klimatu 
 

Balijská Konference OSN o změně klimatu  
 

Konference OSN o změně klimatu na Bali v roce 2007 nepřinesla žádné 

nové závazky pro smluvní státy. Přijatý plán byl pouhým následným rozvrhem 

dalších nutných konferencí směřujících k přijetí nové úmluvy navazující na Kjótský 

protokol a určoval pouze prozatímní cíl, a to snížení emisí skleníkových plynů do 

roku 2050 o 50 procent oproti roku 1990. 

 

Kodaňská Konference OSN o změně klimatu 
 

V roce 2009 se konala Konference OSN o změně klimatu v Kodani63. 

Účastnili se jí delegáti ze 193 zemí světa a hlavním tématem konference bylo 

výraznější snížení emisí skleníkových plynů a zahrnutí rozvojových států, které 

                                                 
63 United Nations, Copenhagen Climate Change Conference, 2009. Blíže URL: 

http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php, [2016-3-3]. 

http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php
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doposud byly bez závazků. Výsledek byl ale takový, že se strany neshodly ani na 

prodloužení platnosti Kjótského protokolu, ani na přijetí jiných plánů.  

Přijatá Kodaňská dohoda byla ujednána jako nezávazný dokument mezi 

USA, Čínou, Indií, Brasilií a Jihoafrickou republikou s tím, že ostatní účastnické 

státy ji pouze vzaly na vědomí. 

 

Cancúnská Konference OSN o změně klimatu 
 

Na Konferenci OSN o změně klimatu v mexickém Cancúnu konané v roce 

2010 se očekávalo přijetí nové klimatické smlouvy, která by vedla ke snížení emisí 

skleníkových plynů, zastavení odlesňování, pomoci nejchudším oblastem světa a 

přípravě adaptace na měnící se klima. Výsledkem bylo prohlášení států, že 

podniknou všechny nezbytné kroky k tomu, aby se teplota nezvýšila o více jak 2°C, 

ale nebyly přijaty žádné konkrétní závazky.  

 

Durbanská Konference OSN o změně klimatu 
 

Na Konferenci OSN o změně klimatu v Durbanu konané v roce 2011 se 

rozvojové státy společně s vyspělými dohodly na zahájení prací na nové 

mezinárodní úmluvě k ochraně před emisemi skleníkových plynů. Byla vytvořena 

Durbanská platforma64, která měla prostřednictvím svojí Ad hoc pracovní skupiny 

(ADP) vést přípravu nové celosvětové dohody o klimatu, která měla být přijata 

nejpozději v roce 2015. Kromě prací na nové dohodě měla Durbanská platforma 

přeložit možné metody snižování celosvětových emisí skleníkových plynů do roku 

2020. 

 

                                                 
64 United Nations Framework Convention on Climate Change: Ad Hoc Working Group on 

the Durban Platform for Enhanced Action. Blíže URL: 

http://unfccc.int/bodies/body/6645.php [2016-3-21]. 

http://unfccc.int/bodies/body/6645.php
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Konference OSN o změně klimatu v Dauhá 
 

V roce 2012 se konala Konference OSN o změně klimatu v Dauhá, kde byl 

schválen Pracovní plán65 pro přípravu nové celosvětové dohody o klimatu, která 

měla být přijata v roce 2015.  Jelikož měla očekávaná dohoda vstoupit v platnost až 

v roce 2020, bylo potřeba prodloužit platnost Kjótského protokolu do roku 2020. 

Tím vstoupil Kjótský protokol do svého druhého období s cílem snížit emise  

o 18 procent oproti stavu v roce 1990. Evropská Unie a její členské státy se zavázaly 

ke snížení o 20 procent v porovnání s rokem 1990.  

 

Varšavská Konference OSN o změně klimatu 
 

Konference OSN o změně klimatu v roce 2013 konaná ve Varšavě vedla 

k přijetí další dohody ke snižování emisí skleníkových plynů bez konkrétních 

závazků.  

  

                                                 
65 European commission. Tisková zpráva z 8. prosince 2012 o Konferenci OSN v Dauhá.  

Blíže URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1342_cs.htm [2016-3-10]. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1342_cs.htm
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5.9 Pařížská Konference k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
 

V roce 2015 se konala dlouho očekávaná Konference OSN o změně klimatu 

v Paříži66. Účastnické státy už předem předkládaly národní klimatické cíle 

(INDCs), které se týkaly více než 90 procent světových emisí67.  

Od konference bylo očekáváno mnoho, především přijetí právního rámce 

směřujícího ke snižování emisí skleníkových plynů a zabránění globálnímu oteplení 

o více než 2°C68. Pokud by více než 190 předkladatelů dodrželo své národní cíle 

k ochraně klimatu, tak by podle vědeckých teorií stejně došlo k oteplení o více než 

o plánované 2°C, některé teorie hovoří o oteplení dokonce o 2,7°C až o 3,5°C.  

Výsledkem Konference bylo přijetí Pařížské dohody v rámci Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu69 všemi 196 smluvními státy.  Hlavním cílem 

Pařížské dohody je udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 

2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a aby nárůst teploty nepřekročil 

hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, zvyšovat schopnost 

přizpůsobit se negativním dopadům změny klimatu, a posilovat rozvoj založený na 

odolnosti vůči změně klimatu a nízkouhlíkovém rozvoji způsobem, který neohrozí 

produkci potravin a sladění finančních toků s nízkouhlíkovým rozvojem odolným 

vůči změně klimatu70. Při dodržení cílů dohody by mělo být dosaženo v druhé 

polovině století rovnováhy mezi vypouštěnými emisemi a přírodou přirozeně 

pohlcovanými, což by vedlo k výsledným nulovým emisím. Pokud by bylo 

                                                 
66 United Nations Conference on Climate Change, 2015. Blíže URL: 

http://www.cop21.gouv.fr/en/ [2016-3-10]. 
67 Evropská Unie se ve svém příspěvku INDCs zavázala ke snížení emisí o 40% oproti 

stavu v roce 1990.  
68 Podle Zprávy IPCC by se za současného stavu oteplilo do konce století o 4°C. Když 

vezmeme v úvahu, že dnešní oteplení o 0,85°C má za následek roztátí velkého množství 

Arktického i Antarktického ledu a s tím spojené zvyšování hladiny moří, tak by následky 

nárůstu teploty o 4°C by byli katastrofální.  
69 Český překlad Pařížské dohody dostupný na URL: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-

Parizska_dohoda_cesky_jazyk-20160308.pdf [2016-3-10]. 
70 Čl. 2, ods. 1. Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 

http://www.cop21.gouv.fr/en/
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-Parizska_dohoda_cesky_jazyk-20160308.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-Parizska_dohoda_cesky_jazyk-20160308.pdf
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dosaženo nulových emisí, mohl by být splněn i vyšší závazek dohody, a to udržet 

narůstající globální teplotu pod hranicí 1,5 °C. Závazek nepřekročit hranici 1,5°C 

uvedený v Pařížské dohodě je jakýsi vyšší cíl, o který mají aktéři usilovat71.  

Strany mají učinit kroky ze snižování emisí skleníkových plynů k udržení 

teplotního cíle. Tyto požadavky platí pro rozvinuté i rozvojové státy s tím 

předpokladem, že dosažení tohoto cíle bude rozvojovým státům trvat déle. Při 

snižování emisí skleníkových plynů dohoda více spoléhá na rozvinuté státy a 

nabádá je k naprosté redukci emisí v rámci celého hospodářství.  Rozvojovým 

státům bude k dosahování cílů dohody poskytována podpora. V úvahu budou brány 

zájmy států, převážně rozvojových, jejichž ekonomiky budou ovlivněny opatřeními 

bojujícími proti změně klimatu.  

Dohoda vyžaduje od smluvních států, aby pravidelně72 předkládaly své 

vnitrostátní příspěvky ( INDCs73) se stanovenými závazky ke snižování emisí 

skleníkových plynů. Státy současně se sdělením vnitrostátního příspěvku budou 

poskytovat všechny nezbytné informace k jejich výkladu a pochopení. Smluvní 

státy budou mít k zajištění plnění vnitrostátních příspěvků k dispozici netržní 

přístupy, jako je podpora kroků směřujících ke zmírnění dopadů, přizpůsobení se 

změnám klimatu a zvyšování účasti veřejnosti při plnění vnitrostátních příspěvků. 

Je apelováno na smluvní státy, aby přijímaly opatření k ochraně přírodních 

rezervoárů skleníkových plynů a lesů a podnikaly kroky ke snížení odlesňování74. 

Pařížská dohoda zavádí mechanismus přispívající ke snižování emisí skleníkových 

plynů, podpoře udržitelného rozvoje a motivaci veřejných a soukromých subjektů 

ke snižování emisí. Smluvní státy přijaly společný adaptační cíl založený na větší 

                                                 
71 CNN. Obama: Climate agreement best chance we have to save the planet.  Prosinec 2015. 

Blíže URL: http://edition.cnn.com/2015/12/12/world/global-climate-change-conference-

vote/  [2016-4-24]. 
72 Každých pět let.  
73 United Nations, Intended Nationally Determined Contributions. Blíže URL: 

http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php [2016-3-10]. 

74 Čl. 5 Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 

http://edition.cnn.com/2015/12/12/world/global-climate-change-conference-vote/
http://edition.cnn.com/2015/12/12/world/global-climate-change-conference-vote/
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
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odolnosti vůči klimatickým změnám a podpoře kroků vedoucím k přizpůsobení a 

zabezpečení života lidí, zdrojů obživy a ekosystémů75.  

Smluvní státy chtějí řešit i následky a škody způsobené nepříznivými vlivy 

klimatických změn prostřednictvím Varšavského mezinárodního mechanismu pro 

ztráty a škody způsobené nepříznivými dopady změny klimatu76 77. Strany by měly 

s Varšavským mezinárodním systémem spolupracovat a usnadňovat řešení ztrát 

například systémem včasného varování, připraveností na extrémní situace, hodnotit 

rizika a zajištovat odolnost zdrojů potravy a ekosystémů78.  

Pravidelně bude vyhodnocováno, zda smluvní státy plní Pařížskou dohodu 

a budou hodnoceny kroky prováděné k jejímu plnění. Dohodou byl vytvořen rámec 

posílené transparentnosti ke vzájemné spolupráci smluvních států. Cílem rámce je 

zajišťovat informace o podpoře a pomoci k ochraně klimatu, kterou poskytly 

smluvní státy79.  

Strany mají být aktivní i v oblasti vzdělávání, školení a informování 

veřejnosti o stavu klimatu. Je nezbytné, aby kroky smluvních států byly podpořeny 

i snahou ze strany jednotlivců, kteří mohou svým chováním částečně přispět 

k ochraně klimatu.  

Na dodržování dohody a plnění jejího účelu bude dohlížet zasedání 

smluvních stran dohody80, které se bude scházet na konferencích. První proběhne 

v roce 2023 a poté každých pět let.  

Pařížská dohoda vstoupí v platnost třicátý den po ratifikaci dohody alespoň 

55 smluvními státy společně odpovědných alespoň za 55 procent globálních emisí 

                                                 
75 Čl. 7 Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 
76 United Nations, Warsaw International Mechanism for Loss and Damage. Blíže URL: 

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/8134.php [2016-3-3]. 
77 Varšavský mechanismus byl založen na Konferenci OSN o změně klimatu v roce 2013 

pro řešení škod spojených s negativní změnou klimatu a extrémními jevy. 
78 Čl. 8 Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 
79 Čl. 13 Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 
80 Zasedání smluvních stran dohody je podle čl. 16 Pařížské dohody k Rámcové úmluvě 

OSN o změně klimatu konference smluvních stran.  

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/8134.php
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skleníkových plynů81. Dosud nebyla ratifikována žádným státem82.  Prvním státem, 

jehož zákonodárci se shodli na ratifikaci, je Fidži83. Dohoda je právně závazná 

kromě národních závazků na snižování emisí, které jsou i podle vědeckých prognóz 

nedostatečné. Dohoda má tvořit jakýsi rámec dalšího, nezbytně razantnějšího, 

postupu při ochraně klimatu.  

Pařížská dohoda je dobrým krokem směrem k ochraně klimatu, ale je na ní 

nahlíženo skepticky nejen z důvodu nezávaznosti národních příspěvků. Někteří 

politici jásali nad jejím přijetím, jinými je silně kritizována84.  

 

  

                                                 
81 Čl.21 Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 
82 Podle stavu k 16.3.2016, blíže na United Nations Treaty collection, 7 .d Paris Agreement,  

URL: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-

7-d&chapter=27&lang=en, [2016-3-16]. 
83 Times, Jepkins Nash: Fiji Is the First Country in the World to Ratify the Landmark Paris 

Climate Deal. Únor 2016. Blíže URL: http://time.com/4225155/paris-agreement-fiji-

ratification-climate-change/ [2016-3-16]. 

84 Miloš Zeman: Pařížská dohoda je deklaratorní, nežli reálný text.                                                       

George Morbiot, Britský novinář:  Ve srovnání s tím, co mohlo být přijato, je to zázrak, 

ale ve srovnání s tím, co mělo být přijato, je to pohroma. Volný překlad, Monbiot 

George: Grant promises of Paris climate deal undermined by squalid retrenchment, Blíže 

URL: http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2015/dec/12/paris-

climate-deal-governments-fossil-fuels [2016-3-16]. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&lang=en
http://time.com/4225155/paris-agreement-fiji-ratification-climate-change/
http://time.com/4225155/paris-agreement-fiji-ratification-climate-change/
http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2015/dec/12/paris-climate-deal-governments-fossil-fuels
http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2015/dec/12/paris-climate-deal-governments-fossil-fuels
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6. VYBRANÉ PRÁVNÍ OTÁZKY ZMĚNY KLIMATU 

V INDONÉSII 
 

6.1 Úvod do problematiky životního prostředí a klimatu 

v Indonésii 
 

Ve své práci bych se ráda zaměřila na problematiku změn klimatu v oblasti 

Indonésie. Důvodem, proč jsem se rozhodla zaměřit na tuto oblast je, že jsem 

v Indonésii více jak půl roku studovala. Za tuto dobu jsem poznala místní kulturu, 

etnikum, jazyk, životní podmínky a názory místních na dění kolem nich.  

Indonésie je jednou z nejnáchylnějších zemí k negativním dopadům 

způsobených klimatickými změnami. Odborníci se domnívají, že Indonésie 

klimatické změny výrazně pocítí například zvyšováním průměrných teplot, větším 

úhrnem srážek přinášejících nebezpečí častých záplav, delším obdobím sucha, 

negativními dopady na zdravotní stav obyvatelstva a úbytkem biodiversity85.  

V Indonésii žije skoro 250 milionu obyvatel na více než 17 000 ostrovech 

rozdělených do 27 provincií86.   

Indonéská ekonomika v posledním desetiletí výrazně roste vzhledem 

k politické stabilitě v zemi a plánovanému rozvoji. Indonésie je od roku 2008 

členem G 2087 jako ekonomicky se rozvíjející země, ale zároveň se rok od roku 

potýká s větší chudobou.  Vláda oficiálně přiznává, že na hranici chudoby žije 30 

milionů obyvatel88, ale nevládní výzkumy ukazují, že se za hranicí chudoby 

                                                 
85 National Action for Climate Change Adaptation (RAN-API), Synthesis report. 

Republic of Indonesia, 2013. Str. i. Blíže URL: 

https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-

info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf [2016-4-20]. 
86 Dubovská, Petrů, Zbořil. Dějiny Indonésie. Praha: NLN, 2005. Str. 7. ISBN: 80-7106-

457-2. 
87 The Jakarta Post:  Does the G20 matter for Indonesia? Blíže URL: 

http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/18/does-g20-matter-indonesia.html  

[2016-3-16]. 
88 Aljazeera: Indonesia’s jarring wealth gap. Blíže  

https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf
https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf
http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/18/does-g20-matter-indonesia.html
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nachází89 více jak trojnásobek, tj. 100 miliónu obyvatel, kteří musí denně vyžít 

pouze s 2 americkými dolary, někteří jen s 190 americkým dolarem.  

Environmetální a sociální problémy Indonésie rychle narůstají a jdou spolu 

ruku v ruce. Prosperující průmysl, zajišťující těm nejchudším vrstvám obživu, 

viditelně likviduje přírodu a hubí vzácné druhy. Vypalování pralesů má negativní 

zdravotní dopady nejen na místní obyvatele, ale i na okolní státy. Pro zvýšení 

výsledků zemědělství jsou používána hnojiva, která znečišťují zdroje pitné vody a 

půdu v okolí. Nadvláda gigantických společností, které vykořisťují chudé a na nich 

závislé zaměstnance, porušují lidská práva a v častých případech zabavují bez 

náhrady půdu soukromníkům k budování plantáží nebo průmyslových zón, je 

v takto zkorumpovatelném prostředí těžko řešitelná.  

  

                                                 
URL:  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/indonesia-jarring-wealth-gap-

2014728101920261316.html [2016-3-16]. 
89 Na tomto faktu můžeme ukázat první do očí bijící rozpory této země – ekonomicky se 

rozvíjející průmyslový stát, získávající prostředky z průmyslu, lodní dopravy, obchodu ze 

dřevem, turistiky a dalších činností a proti tomu velká část obyvatelstva žijících v naprosté 

chudobě bez dostatečného hygienického zázemí ve slamech. Pomyslné nůžky mezi 

chudými a bohatými jsou velmi ostře otevřeny a každý, kdo se dostane mimo turistické 

oblasti, to může zpozorovat. V průběhu studií v Indonésii jsem navštívila Jakartu, hlavní 

město Indonésie a aglomeraci s více než 26 miliony obyvatel. Luxus a chudobu od sebe 

dělili méně než desítky metrů. Je naprosto běžné, že luxusní hotely jsou obehnány 

vysokými zdi, za kterými se nachází páchnoucí řeky plné odpadků či dokonce slamy.  

90 The Economists: Indonesia’s poverty line to make a million people unpoor. Blíže URL: 

http://www.economist.com/blogs/banyan/2011/08/indonesias-poverty-line   [2016-3-16]. 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/indonesia-jarring-wealth-gap-2014728101920261316.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/07/indonesia-jarring-wealth-gap-2014728101920261316.html
http://www.economist.com/blogs/banyan/2011/08/indonesias-poverty-line
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6.2 Indonéské životní prostředí a jeho lokální význam 
 

Z pohledu životního prostředí je Indonésie jedna z druhově 

nejrozmanitějších zemí světa. Na jejím území se nachází až 3.000 živočišných druhů 

tvořených 12 procenty všech známých savců, 16 procenty všech známých plazů a 

obojživelníků, 17 procenty ptáků a 25 procenty ryb.91 Indonéské deštné pralesy jsou 

jedny z biologicky nejbohatších oblastí světa, jejich flora je jedinečná a těžko 

nahraditelná. Na jejím území se rozprostírá přes 500 národních parků. Vlivem 

lidské činnosti i změnou přírodních podmínek se v Indonésii nachází více jak 772 

ohrožených druhů zvířat, mnohé jsou obsažené v červených knihách92 jako kriticky 

ohrožené. 

S životní situací přibližně 100 milionů obyvatel žijících na hranici chudoby 

blízce souvisí vnímání životního prostředí místních obyvatel. Po lidech, kteří mají 

problém uspokojit své primární potřeby jako potravu, bydlení, ošacení pro sebe a 

své děti, nelze požadovat, aby se chovali více eco-friendly, než je pro ně možné.  

Podobná bezvýchodná situace je ve více rozvojových státech a chudých zemích, 

kde se postupná snaha o rozvoj ekonomiky těžce střetává s ochranou životního 

prostředí.  

Indonéskou situaci ohledně životního prostředí lze dobře pochopit na 

prohlášení Indické političky Indíry Gándhí93, která prohlásila, že největším 

znečištěním Indie je její chudoba. Hlavní myšlenka je u těchto dvou rozvojových 

států stejná. Základní prioritou jejich politik je ekonomický rozvoj a stabilita, 

odstranění všudypřítomné chudoby a zajištění solidních životních podmínek 

                                                 
91 Greenpeace: Indonéský deštný prales. Blíže URL: 

http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/Ochrana-pralesu/Indonesky-destny-prales/ 

[citováno 2016-3-23]. 
92Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN, blíže URL:  http://www.iucnredlist.org/  

[2016-3-17]. 
93 Indira Gándhí byla v druhé polovině 20. století indická ministerská předsedkyně a 

bojovnice za nezávislost Indie.  

http://www.iucnredlist.org/
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většině obyvatel. Až při naplnění těchto základních bodů je možné jednat s ohledem 

na životní prostředí stejně, jako ve většině rozvinutých evropských států94.  

Pro místní obyvatele žijící ve venkovských oblastech je příroda a její 

biologická rozmanitost základem obživy. Korálové útesy a mangrové háje jsou 

nezbytným místem pro zajištění obživy rybářských vesnic95.  

Více jak 50 procent indonéské populace se živí zemědělstvím. Většina 

místních obyvatel vnímala donedávna přírodu jako zdroj jejich jediné obživy, což 

bylo většinou pěstování rýže či drobné zemědělství. Indonésie je třetím96 největším 

světovým producentem rýže a rýže je pro místní více než jen strava97.  

Postupně se z tradičního zemědělského sektoru začaly ekonomické zájmy 

přemisťovat do průmyslu a služeb. S rozrůstáním měst a urbanizací musela příroda 

ustoupit lidnatým ulicím plných dopravních zácp a smogu. Panenskou přírodu včele 

s tisíciletými pralesy začaly nahrazovat uměle vytvářené plantáže ze surovinami 

reagující na světovou poptávku.  

 

 

 

                                                 
94 V našem moderním a bohatém světě se těžko vžívá do situace běžného Indonésana, jehož 

plat je buď naprosto minimální (v řádech dolarů), nebo velice podprůměrný. Jejich život je 

přes chudobu velmi spokojený (i podle výzkumů jsou usměvavějším a přátelštějším 

národem než je zbytek moderního světa) a žijí současností. Což se bohužel odráží i 

k přístupu k životnímu prostředí. Na myšlenky o tom, jak se bude žít jejich potomkům ve 

zdevastované zemi není prostor, už i kvůli tomu, že se sami podílejí na devastaci země 

výměnou za mizivý plat potřebný k uživení sebe a svých blízkých. Ochrana životního 

prostředí není brána jako priorita, ale jako přežitek bohatého světa.  
95 Rybáři jsou od nepaměti (podle starých Indonéských legend a příběhů) považováni za 

nejchudší skupinu obyvatelstva. 
96Indonesia Investments: World's Top Five Rice Producers in 2014. blíže URL: 

http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/rice/item183 [2016-3-16]. 
97 Chápání rýže místních obyvatel je pro nás Evropany těžké pochopit. Nejen že je 

základem jídelníčku každého Indonésana, který ji jí pětkrát denně, ale je podávána ke všem 

druhům jídel (protože správný Indonésan se bez misky rýže nikdy dostatečně nenají) a 

v některých oblastech je urážlivé rýži nedojíst.   

http://www.indonesia-investments.com/business/commodities/rice/item183
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7. Mezinárodní závazky Indonésie na ochranu životního 

prostředí se zaměřením na ochranu klimatu 

 

Zákonem č. 6 z roku 1994 přistoupila Indonésie k Rámcové úmluvě OSN 

o změně klimatu jakožto stát, který má strategický vliv na klimatický systém Země, 

jelikož je největší rovníkovou ostrovní zemí pokrytou tropickými deštnými pralesy a 

obklopenou světovými oceány a jako taková absorbuje velké množství skleníkových 

plynů98.  

Ratifikace Rámcové úmluvy měla podle zákona č. 6/1994 být výhodná 

zejména proto, že se jedná o další právní nástroj k ochraně životního prostředí a její 

obsah se promítne i do národní legislativy. Zároveň se Indonésie reprezentuje před 

ostatními státy jako stát, který se odpovědně účastní řešení globálních ekologických 

problémů99 a potvrzuje vliv lidské činnosti na zvýšení koncentrace skleníkových 

plynů, na globální oteplování a změny klimatu.  

V roce 2004 Indonésie přistoupila zákonem č. 17/2004 ke Kjótskému 

protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. Zákonem č. 17/2004 dává 

na vědomí, že je připravena postoupit všechny nezbytné kroky vedoucí ke snížení 

emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu.  I po ratifikaci Kjótského protokolu 

se indonéská vláda potýkala se značnými problémy při jeho naplňování, především 

neschopností informovat o stavu klimatu, o pokrocích při jeho ochraně a zapojením 

také široké veřejnosti do procesu ochrany100 .  

  

                                                 
98 Preambule zák. o přistoupení k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu č.6/1994. 
99 Pís. I. / D. b. zák. o přistoupení k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu čInter.6/1994. 
100 Murdiyarsoa Daniel. International Review for Environmental Strategies: The Kyoto 

Protocol. Vol. 5., 2004.  
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Jako reakci na Kodaňskou dohodu přijatou na Kodaňské konferenci OSN o 

změně klimatu se Indonésie zavázala snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 

o 26 procent vzhledem ke stavu v roce 2010. Snížení má být dosaženo udržováním 

rašelinišť, snížením odlesňování a poškozování lesů, rozvojem nízkouhlíkových 

projektů, využitím udržitelných zdrojů a redukcí odpadu.  Následný závazek 

Indonésie zněl dokonce na redukci skleníkových plynů o 41 procent, pokud k tomu 

bude dostatečně mezinárodně podporována101.  

Indonésie závazek plní a mezi lety 2010 až 2012 byly sníženy emise oxidu 

uhličitého o 4,2 procenta ročně102.  

V návaznosti na závazek snížit emise skleníkových plynů o 26 až 41 procent 

do roku 2020 byl na Cancúnské konferenci OSN o změně klimatu přijat 

prezidentským dekretem č. 61/2011 Národní Akční plán o snížení emisí 

skleníkových plynů (Rencana Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca). 

Stanovuje cíle, kterých má být dosaženo při redukci skleníkových plynů mající 

původ v různých sektorech, převážně v lesnictví a v hospodaření v rašeliništích, 

energetice, dopravě a průmyslu. Národní Akční slouží jako podklad pro vládu, 

ministerstva a jiné instituce při přípravě a provádění opatření, která jsou nezbytná 

ke snižování emisí skleníkových plynů.  

 

7.1 Indonéský národní příspěvek (INDC)  
 

V souvislosti s přípravou nové úmluvy o změně klimatu chystané v Paříži 

v roce 2015 se účastnické státy zavázaly k vypracování a zveřejnění svých 

Národních příspěvků (INDC)103, kterých má být v souvislosti s bojem proti 

klimatickým změnám dosaženo a zároveň, které jsou nezbytné pro dosažení cíle 

                                                 
101 Prezident Bambang Yudhoyono: Intervention on Climate Change. Pittsburgh 2009. 
102 Climate Action Tracker. Blíže URL: 

http://climateactiontracker.org/countries/indonesia/2011.html [2016-4-24]. 
103 Intended Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2015. Blíže 

URL: http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 

[2016-5-2]. 

http://climateactiontracker.org/countries/indonesia/2011.html
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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chystané úmluvy.  V národních příspěvcích si státy stanovily, jak velkého snížení 

emisí skleníkových plynů chtějí dosáhnout a jaké kroky k tomu podniknou.  

V Indonéském Národním příspěvku je věnována pozornost sektoru lesnictví 

a využití půdy, jelikož produkují 60 procent z celkové hodnoty Indonéských 

emisí104. Indonésie chce tyto emise do roku 2030 zredukovat o 29 procent. 

Cestu ke snížení emisí skleníkových plynů má zjednodušit moratorium na 

udělování nových koncesí v původních lesích a rašeliništích č. 10/2011, které 

omezuje těžbu a jiné hospodářské využití určených území. V energetickém sektoru 

by mělo redukovat emise využití nové a obnovitelné energie, která by se měla 

používat do roku 2025 z více než 20 procent. V odpadovém hospodářství by mělo 

dojít ke snížení emisí vytvořením strategie lepšího nakládání s odpady, podporou 

recyklace a následného využití odpadů v energetice.   

Podle Národního příspěvku klimatické změny zvýší výskyt 

hydrometeorologických katastrof vyskytujících se v Indonésii. Stále rostoucí 

indonéská populace tak bude vystavena nebezpečí častých povodní, sesuvů půdy, 

zvyšování hladiny moří a delšími obdobími sucha. Proto jsou nezbytná opatření pro 

zmírňování a přizpůsobování se na dopady klimatických změn, například 

zvyšováním odolnosti při zajišťování potravin, vody a elektrické energie. 

 Nevládní klimatické organizace projevily nad závazkem Indonésie snížit 

emise skleníkových plynů o 29 procent zklamání. Podle nich se jedná nedostačující 

a poměrně obecný závazek bez určení konkrétnějších postupů k jeho plnění. 

 

  

                                                 
104 Intended Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, 2015. Blíže 

URL: http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 

[2016-5-2]. 

 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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8. Indonéské právní předpisy ochrany životního prostředí 

zaměřené na ochranu klimatického systému 
 

V Indonéském právním řádu zatím nenajdeme žádný zákon věnovaný 

otázkám změny klimatu105. Právní úprava je roztříštěna do více specifických 

zákonů upravující jednotlivé složky životního prostředí a lze ji považovat jen za 

velmi obecnou. Kromě zákona o ochraně životního prostředí nalezneme náznaky 

ochrany klimatu v zákoně o odpadech č. 18/2008 a v zákoně o územním plánování 

č. 26/2007.  

V indonéské legislativě jsou využity k ochraně životního prostředí a klimatu 

administrativně–právní nástroje v podobě ukládaných povinností, povolení, 

souhlasů, kontroly, dozoru, právní odpovědnosti a dalších. Tyto právní nástroje jsou 

zakotveny přímo v zákonech nebo v podzákonných právních předpisech. Kromě 

administrativně-právních prostředků ochrany životního prostředí užívá Indonésie 

při ochraně životního prostředí a klimatu i koncepční prostředky, v podobě akčních 

plánů a národních programů. 

V této kapitole poukáži na průřezové právní předpisy a národní zprávy 

mající vliv na ochranu životního prostředí a klimatu. Další právní předpisy jsou 

systematicky rozebrány v kapitole 9., věnované vybraným činnostem ohrožující 

životní prostředí a klima Indonésie. Do kapitoly 9. jsou řazeny právní prostředky, 

které slouží k ochraně indonéských pralesů před deforestrací, a právní prostředky 

týkající se pěstování a nakládání s palmou olejnou.  

  

                                                 
105 Faure Michael, Wibisana Andri: Regulating Disasters, Climate Change and 

Environmental Harm – Lessons from the Indonesian Experience. Edward Elgar 

Publishing, 2013. ISBN: 9781781002483, str. 170. 
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8.1 Národní zprávy k Úmluvě OSN o změně klimatu 
 

V roce 1999 Indonésie podala svou První národní zprávu k Úmluvě OSN o 

změně klimatu. V První národní zprávě jsou doloženy strategie a programové 

kroky Indonéské vlády směřující k boji proti klimatickým změnám. Zpráva podává 

shrnutí o současném stavu emisí. Hodnoty měření jsou z roku 1994, kdy celkové 

emise oxidu uhličitého dosáhly 952 milionu tun. Do roku 2025 má podle První 

národní zprávy dojít ke snižování emisí jednotlivých skleníkových plynů, kdy 

emise oxidu uhličitého mají klesnout na 680 milionů tun.  

Zpráva podrobněji ukazuje na jednotlivé sektory jako energetiku, 

zemědělství, lesnictví, dopravu. Kromě zhodnocení dosavadního stavu a možných 

negativních vlivů změny klimatu vytyčuje v jednotlivých sektorech budoucí cíle ve 

snaze zabránit klimatickým změnám. K předcházení a k řešení klimatických změn 

má být Ministerstvem životního prostředí a lesnictví vytvořena Národní komise a 

pracovní skupiny.106  

Druhá národní zpráva k Úmluvě OSN o změně klimatu byla předložena 

v roce 2011 a podobně jako První národní zpráva hodnotí množství emisí 

jednotlivých skleníkových plynů a vliv jednotlivých sektorů na jejich množství.  

Emise oxidu uhličitého i po První národní zprávě stále stoupají. V roce 2000 

přesahovaly celkové emise oxidu uhličitého 1.377 milionů tun107 s tím, že největší 

vliv na množství emisí má lesnictví, přeměny půdy a energetika. Druhá národní 

zpráva sleduje dosažení svého cíle, tj. snížení množství emisí skleníkových plynů a 

tím snížit ohrožení klimatu, a pro jednotlivé sektory určuje kroky, které mají 

směřovat k cíli národní zprávy.  

                                                 
106 Indonesia: The First National Communication on Climate Change Convention. Ministry 

of Environment, 1999. Str. 8. Blíže URL: http://unfccc.int/resource/docs/natc/indonc1.pdf 

[2016-4-24]. 
107 Indonesia Second National Communication. Ministry of Environment, 2010. Blíže 

URL: http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf [2016-4-24]. 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/indonc1.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf
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V energetickém sektoru má být zvýšeno využití obnovitelných zdrojů, jako 

solárních, vodních a větrných elektráren. Průmyslový sektor se má zaměřit na 

využití modernějších technologií a zvýšení efektivity výrobních procesů. 

Zemědělství má být vedeno ke snížení výskytu požárů jako způsobu mýcení, 

k využívání luk, neobdělávané půdy a k ochraně rašelinišť před požáry bude 

vytvořen systém varování. V lesnickém sektoru je nezbytné nadále bojovat proti 

nelegální těžbě a obchodu se dřevinami, obnovovat poškozené a vymýcené lesy, 

vytvářet chráněné lesní oblasti, posílit hospodářskou činnost místních obyvatel a 

stabilizovat lesní území pro posílení udržitelného lesního hospodaření108. 

Nakládání s odpady a jeho ukládání a skládkování by mělo býti více v souladu 

s životním prostředím.  

                                                 
108 Indonesia Second National Communication. Ministry of Environment, 2010. Str. V-

20. Blíže URL: http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf [2016-4-24]. 

http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf
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8.2 Národní akční plán o klimatických změnách 
 

V roce 2007 Indonésie přijala Národní akční plán o klimatických změnách 

(Rencana Aksi Nasional tentang Perubahan Iklim), který poskytuje obecný návod 

vládním a jiným institucím k následným postupům vedoucím k zamezení či 

zmírnění následků klimatických změn. Ve vyjádření bývalého prezidenta 

Yudhoyona109 k Národnímu akčnímu plánu o klimatických změnách jsou 

klimatické změny a tím vyvolané dopady řazeny mezi nejzávažnější problémy 

země. Jako země náchylná k dopadům klimatických změn je Indonésie ochotna 

spolupracovat s ostatními státy proti klimatickým změnám110. Klimatické změny by 

měly dopad na životy více jak 65 procent obyvatelstva žijících v pobřežních 

oblastech, na zemědělskou obživu, na rybaření, na množství srážek a povodně.   

Národní akční plán poukazuje na klimatické hrozby pro jednotlivé složky 

životního prostředí a následný negativní dopad na životní podmínky v Indonésii. 

Hovoří například o problémech s pitnou vodou, vysycháním zemědělských ploch, 

o delším období sucha a intenzivnějším období dešťů. Všechny anomálie jsou 

klimatickými změnami umocněny a v případě nezastavení či alespoň nezmírnění 

klimatických změn by měly katastrofický dopad. 

K dosažení cíle ochrany klimatu zakotvuje Národní akční plán základní 

principy, jakožto harmonizovat všechny národní politiky a právní instrumenty 

směřující k ochraně klimatu, začlenit a harmonizovat územní plánování 

s využíváním přírodních zdrojů a překonat dosavadní stav bránící dalšímu vývoji 

udržitelného rozvoje, že k cílům vytyčených při zmírňování klimatických dopadů 

společně s ekologickými cíli má být dosaženo přizpůsobením vzorku spotřeby a 

udržitelné produkce a začlenit všechny zmírňující a adaptační cíle se zřetelem na 

sociálně kulturní aspekty a s ohledem na specifický charakter lokálních skupin a 

                                                 
109 Byl prezidentem od roku 2004 do roku 2014. 
110 Prohlášení prezidenta Yudhoyono k Národnímu akčnímu plánu o klimatických 

změnách. Jakarta, 2007. 
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životního prostředí111. Dodržování principů by mělo být stále monitorováno a 

zlepšováno. 

Národní akční plán nabádá ke zmírňování klimatických změn snížením 

emisí skleníkových plynů a zároveň zvýšením hladiny přirozeně pohlcovaného 

uhlíku. Pokud by nedošlo k redukci emisí skleníkových plynů, tak by v roce  

2025 množství emisí z energetického sektoru přesahovalo 1,200 milion tun 

ročně112. K boji proti klimatickým změnám má být dostatečně zapojena i veřejnost, 

která má být dostatečně informována a vzdělávána v oblasti ochrany životního 

prostředí a klimatu. 

V oblasti lesnictví mají být emise skleníkových plynů redukovány bojem 

proti ilegální těžbě, ochranou lesů před požáry, zavedením udržitelných postupů 

těžby, posílením ochrany a rozvoje chráněných území a zapojením se do programu 

REDD. Ke zvýšení množství přirozeně pohlcovaného uhlíku má vést obnovení  

36 milionů hektarů lesa do roku 2025 a redukce odlesňování. Jako motivaci 

k dodržování těchto cílů bude vyznamenáváno vedení oblastí, kde bude dostatečně 

chráněn les a udržována přirozená vegetace v programu Směr k zelené Indonésii 

(Menuju Indonesia Hijau)113. 

V zemědělské oblasti má využívání přírodně nezávadných hnojiv a 

pesticidů vést k omezení emisí. Důraz je kladen i na sektor dopravy, kde by kromě 

větších kontrol emisí měla být podporována veřejná doprava šetrná k životnímu 

                                                 
111 The principle of National Development Management, National Action Plan addressing 

Climate Change. Republic of Indonesia, 2007. Str. 30. Blíže URL: 

http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_clim

ate_change.pdf [2016-4-21]. 
112 National Action Plan addressing Climate Change. Republic of Indonesia, 2007. Str. 

38. Blíže URL: 

http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_clim

ate_change.pdf [2016-4-21]. 
113 National Action Plan addressing Climate Change. Republic of Indonesia, 2007. Str. 

52. Blíže URL: 

http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_clim

ate_change.pdf [2016-4-21]. 

http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_climate_change.pdf
http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_climate_change.pdf
http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_climate_change.pdf
http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_climate_change.pdf
http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_climate_change.pdf
http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_climate_change.pdf
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prostředí, podpora cyklistiky nebo pěších114. V průmyslové oblasti má vést ke 

snížení emisí skleníkových plynů větší úspora energie, využití čistých technologií, 

využití obnovitelných zdrojů a recyklace.  

Národní akční plán zavádí časový rámec pro uskutečnění právních kroků 

v boji proti klimatickým změnám a rozlišuje mezi okamžitými právními kroky, 

kterých má být dosaženo v období od roku 2007 do roku 2009115, právními kroky 

uskutečňovanými mezi roky 2009 až 2012, střednědobými právními kroky mezi 

lety 2012 až 2025 a dlouhodobými právními kroky mezi lety 2025 až 2050.  

 

8.3  Národní akční plán adaptace na změny klimatu 
 

Na základě vědeckých poznatků116 o možných hrozbách spojených s klimatickými 

změnami Indonésie přijala v roce 2013 opatření v podobě Národního akčního plánu 

adaptace na změny klimatu (Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 

Diluncurkan). Národní akční plán představuje reakci na nastalé nebo hrozící 

klimatické změny a zavádí opatření, která sníží nebo zabrání negativní dopady 

klimatických změn.  

Jedním z cílů Národního akčního plánu je vytvořit soubor opatření a 

postupů směřujících ke zvýšení ekonomické, sociální a přírodní odolnosti vůči 

dopadům klimatických změn a zachovat odolnost systému udržitelného rozvoje.   

Adaptace na změny klimatu se má projevit úpravami národních strategií, 

politik a technologií, které mají společně vést ke snižování negativních dopadů 

                                                 
114 V Indonésii není obvyklé potkat pěší, každý hojně využívá svůj skútr, či si najme rikšu 

nebo jiný typ drožky. Pro představu si místní i do 200 metrů vzdáleného obchodu zajedou 

pro krabičku cigaret na skútru. Veřejná doprava je hojně využívaná ve velkých městech, 

systém je velmi chaotický bez fixního jízdního řádu a cen. 
115 Podle Národního akčního plánu mají vést snahy v tomto období především k zavedení 

právních opatření v oblasti energetiky, lesnictví, zemědělství a těžbě. 
116 Jako hlavní vědecký podklad Indonéská vláda použila Čtvrtou hodnotící zprávu IPCC 

z roku 2007, ze které vyplývá jednoznačný vliv lidské činnosti na zvyšování emisí 

skleníkových plynů a tím způsobené zvyšování průměrné globální teploty. Blíže URL: 

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-sysr-spm.pdf [2016-4-21]. 

https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-sysr-spm.pdf
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změn klimatu; pokud je to možné, tak podnikat kroky k maximalizaci pozitivních 

výhod klimatických změn a redukovat dopady změny klimatu na přírodu a rychlost 

probíhajících klimatických změn117.  

Mezi hlavní strategické cíle Národního akčního plánu patří upevnění 

ekonomické odolnosti, zajištění odolnosti živnostníků na negativní dopady 

klimatických změn, zachování udržitelnosti životního prostředí a posílení odolnosti 

zvláštních oblastí, jakožto městských částí, pobřežích a malých ostrovů. K posílení 

těchto hlavních cílů má vést podpora založená na řádném využitím znalostí, 

plánování, rozpočtování, sledování a vyhodnocování118.  

Národní akční plán tvoří podklad, na základě kterého má být efektivněji 

uskutečňována příprava a provádění adaptačních opatření na hrozící změny 

klimatu. Národní akční plán je právně nezávazný, ale stává se součástí územně 

plánovacích dokumentů. V realizaci adaptačních opatřeních má být zapojena vláda 

a její jednotlivé resorty, samospráva a veřejnost. Pro samosprávní vlády je Národní 

akční plán doporučením při přípravě vlastních regionálních strategických 

adaptačních plánů. 

                                                 
117 National Action Plan for Climate Change Adaptation (RAN-API), Synthesis report. 

Republic of Indonesia, 2013. Str. 8. Blíže URL: 

https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-

info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf [2016-4-20]. 
118 National Action Plan for Climate Change Adaptation (RAN-API), Synthesis report. 

Republic of Indonesia, 2013. Str. 10. Blíže URL: 

https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-

info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf [2016-4-20]. 

 

https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf
https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf
https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf
https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/wp-content/uploads/filebase/programme-info/RAN-API_Synthesis_Report_2013.pdf
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8.4 Zákon o ochraně životního prostředí a metod ochrany  
 

Zásadním právním předpisem určujícím ochranu jednotlivých složek 

životního prostředí se stal zákon o ochraně životního prostředí a metod ochrany 

přijatý v roce 2009 pod číslem 32119. Zákon z roku 2009 nahradil předchozí zákon 

o životním prostředí č. 23 z roku 1997. V některých ustanoveních na něj přímo 

odkazuje a přebírá jeho dosavadní právní úpravu. Nová právní úprava byla 

nezbytná vzhledem k závazkům Indonésie ohledně klimatických změn a ochraně 

klimatu, které zákon č. 23/1997 opomíjel.  

Zákon č. 32/2009 stojí na základních zásadách, které jsou společné pro celou 

ochranu indonéského životního prostředí, a to, že vhodné a zdravé životní prostředí 

je základním lidským právem každého indonéského občana podle Ústavy z roku 

1945, že ekonomický rozvoj je vykonáván s ohledem na udržitelnost životního 

prostředí a šetrně k životnímu prostředí, že vztahy a společné činnosti místní 

samosprávy a vlády povedou k ochraně životního prostředí, že snižování kvality 

životního prostředí má negativní dopad na životy lidí a všechny živočišné druhy, a 

proto je třeba přistupovat k ochraně životního prostředí a její organizaci vážně a 

důsledně všemi zúčastněnými stranami, že dochází ke globálnímu oteplování, což 

má za následek změnu klimatu a zhoršování stavu životního prostředí, a že za 

účelem právní jistoty a poskytnutí ochrany právům každého jedince na příznivé 

životní prostředí je nutná obnova zákona o ochraně životního prostředí  

č. 23/1997 120. 

Činnosti nezbytné k zajištění ochrany životního prostředí musí být 

systematické a integrované pro udržení přirozené funkce životnímu prostředí a 

zabránění jeho znečištění či úplného poškození. Zákon mezi činnosti směřující 

                                                 
119 Originální znění zákona: Undang-undang Republik Indonesia perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Blíže URL: 

http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf  

[2016-4-10]. 
120 Cit. Preambule zákona o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 

http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf
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k ochraně životního prostředí řadí územní plánování, dohled nad využíváním 

životního prostředí, obecnou kontrolu a možnost vynucení závazků121.  

Vzhledem k dosavadnímu nedostatku právního základu pro řešení 

klimatických změn je zákon č. 32/2009 považován za první nezbytný pilíř pro 

následnou právní ochranu klimatu na úrovni celostátní, tak regionální122. 

Nezbytnost ochrany životního prostředí před klimatickými změnami a globálním 

oteplováním je jako jedna z hlavních zásad uvedena již v preambuli zákona. Zákon 

definuje změnu klimatu jako změnu způsobenou přímo či nepřímo lidskou činností 

způsobující změny ve složení látek v atmosféře kromě přirozené proměnlivosti 

klimatu pozorované ve stejném období123. 

Podle výkladových ustanovení zákona č. 32/2009 má Indonésie hojnou 

biodiverzitu a bohaté přírodní zdroje. Je velmi zranitelná případnou změnou 

klimatu. Následky změny klimatu by mohly ovlivnit produkci potravin, narušit vodní 

hospodářství, vést k přemnožení škůdců a chorob u rostlin a zvířat, k epidemiím 

nemocí, ke zvedání hladiny oceánů, k zatopení menších ostrovů a k zániku 

biologické rozmanitosti124. Proto musí být indonéské životní prostředí chráněno a 

činnosti k jeho ochraně řádně řízeny na základě principu odpovědnosti státu, zásady 

udržitelnosti a spravedlnosti125.  

V zájmu zachování funkce a stavu atmosféry zákon č. 32/2009 uvádí, že 

mají být podnikány kroky ke zmírnění dopadu klimatických změn či případná 

adaptace, že má být zvýšena pozornost vzhledem k ochraně ozonové vrstvy před 

                                                 
121 Článek 1., ods. 2. zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
122 Faure Michael, Wibisana Andri: Regulating Disasters, Climate Change and 

Environmental Harm – Lessons from the Indonesian Experience. Edward Elgar Publishing, 

2013. ISBN: 9781781002483, str. 100. 
123 Článek 1., ods. 19. zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
124 Výkladová ustanovení čl.1 ods. 2 k zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci 

č. 32/2009. 
125 Výkladová ustanovení čl.1 ods. 2 k zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci 

č. 32/2009. 
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úbytkem a k ochraně před kyselými dešti126. K zajištění ochrany klimatu 

prostřednictvím právních předpisů je pověřena vláda. 

Zapojení klimatických změn do nebezpečí hrozících indonéskému 

životnímu prostředí poukazuje, že se i Indonésie připojila k celosvětovému trendu 

na ochranu klimatu. Důsledky změny klimatu by pro ni byly rozsáhlé. Poukázáním 

na tuto problematiku udělala vláda velký krok vpřed a zákonem č. 32/2009 nastavila 

právní základ pro následné národní politiky a prováděcí předpisy vedoucí k ochraně 

klimatu.  

Zákon č. 32/ 2009 označuje Ministerstvo životního prostředí a lesnictví jako 

orgán odpovídající za stav životního prostředí, za jeho ochranu a za orgán tvorby 

jednotlivých národních politik ochrany životního prostředí a právních norem. 

Ministerstvo životního prostředí a lesnictví má v oblasti ochrany životního 

prostředí zásadní postavení, kromě vydáváních povolení a dozoru nad činnostmi 

nebezpečnými pro životní prostředí127, je vrcholným orgánem v procesu 

posuzování vlivu na životní prostředí (SEA, EIA). Indonéská vláda (pověřené 

resorty) a vedení samospráv podle zákona provádí posuzování vlivů na životní 

prostředí k zajištění principu trvale udržitelného rozvoje na úrovni celého státu, ale 

i jednotlivých území. V procesu SEA je posuzován vliv průmyslu, vládních politik, 

plánování a jiných národních programů na klima a jsou zohledňovány možné 

negativní následky, které mohou činnosti v souvislosti s klimatickými změnami 

způsobit128.  

V součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a lesnictví bude 

postupovat i místní samospráva129, která ponese odpovědnost za stav životního 

prostředí v dané oblasti. Společně s ministerstvem mají pravomoc provádět 

kontroly soukromých subjektů, jestli dodržují pravidla a mechanismy zavedené 

                                                 
126 Článek 57 ods. 4 zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
127 Například nakládání s nebezpečným odpadem. 
128 Článek 15 zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
129 34 provincií s vlastní zákonodárnou mocí. 
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tímto zákonem. Právě místní samospráva provádí dohled nad podnikáním a 

dodržováním pravidel vedoucích k ochraně životního prostředí.  

Zákon poskytuje značné množství práv a povinností občanů. Každý má tak 

právo na příznivé životní prostředí jako základní lidské právo, právo na vzdělání a 

na informace ohledně životního prostředí, právo mít námitky proti činnosti, která 

by mohla mít vliv na životní prostředí a každý má právo účastnit se ochrany 

životního prostředí v souladu s tímto zákonem130.  Zákon umožňuje občanům 

obrátit se na státní orgán se stížností při znečišťování nebo poškozování životního 

prostředí. 

Nakládání s přírodními zdroji má být podle zákona v harmonii a rovnováze 

s funkcí životního prostředí. Má být ohleduplné k udržitelnosti životního prostředí 

a ke kvalitě a blahu života dotčené komunity místních obyvatel. Na nakládání 

s přírodními zdroji se mimo jiné vztahuje i plán RPPLH zmíněný níže. Zákon  

č. 32/2009 dává rozhodování o nakládání s přírodními zdroji do pravomoci 

samosprávy, případně národní vlády.  

Zákon č. 32/2009 kromě kontroly prostřednictvím plánování zavádí 

opatření ke kontrole životního prostředí a klimatu před znečištěním a 

poškozením131. Vedle kontroly kvality vod, znečištění ovzduší a moří má kontrola 

směřovat k zjištění dopadů klimatických změn na životní prostředí. Kontrola má 

probíhat na základě principů prevence, zmírnění negativních dopadů a činnosti 

vlády a samosprávy v jednotlivých oblastech.  

Vzhledem k ochraně klimatu jsou v zákoně specifikována kritéria 

poškození životního prostředí, jakožto různá poškození ekosystému a škody 

zapříčiněné změnou klimatu132. Zákon specifikuje kritéria pro poškození 

jednotlivých složek životního prostředí a kritéria škod způsobených v důsledku 

změny klimatu, například vzrůstem teplot, stoupáním hladiny moří nebo suchem.  

                                                 
130 Článek 65 zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
131 Článek 4 zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
132 Článek 21 a násl. zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
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Plán ochrany životního prostředí a metod jeho ochrany 

Ze zákona č. 32/2009 vyplývá nezbytná potřeba ochrany všech složek 

životního prostředí. Mimo jiných prostředků má k ochraně přispět založení 

komplexního systému plánování133.  Ministerstvo životního prostředí a lesnictví 

k tomuto účelu zřídilo Plán ochrany životního prostředí a metod jeho ochrany 

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).  

Plán RPPLH je podle zákona č. 32/2009 sepsaný plán na určité období, 

zohledňující možné hrozící problémy životnímu prostředí, určující způsob ochrany 

životního prostředí a jeho metodiku. Je připravován jak na celostátní úrovni, tak pro 

jednotlivé provincie a okresy134. Plán RPPLH se mimo jiné zabývá otázkami 

klimatických změn a má obsahovat plány na zmírňování klimatických změn či na 

adaptaci na takovéto změny.  

Podle Plánu ochrany životního prostředí a metod jeho ochrany 

pocházejícího z provincie Severní Sumatra z roku 2015 je uplatňování zásad 

udržitelného rozvoje a jeho kvality, zachování životního prostředí, jeho kvality a 

vyrovnanosti převážně v kompetenci místních samospráv za účasti široké 

veřejnosti. Hlavním cílem Sumaterského Plánu ochrany je dosáhnout udržitelného 

rozvoje životního prostředí ve všech komunitách, zvýšit povědomí veřejnosti o 

činnostech směřujících k ochraně životního prostředí a klimatu, zachovat a rozvíjet 

přirozené schopnosti životního prostředí a přírodní zdroje135. K naplnění těchto cílů 

má být dosaženo systémem plánování, kontrolou, údržbou, monitorováním a 

vynucováním práva. Dále Plán zahrnuje jednotlivé povinnosti a určuje orgány 

odpovědné za jejich dodržování.  

 

                                                 
133 Článek 4 zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
134 Článek 9 a násl. zák. o ochraně životního prostředí a její organizaci č. 32/2009. 
135 Článek 2 Plánu ochrany životního prostředí a metod jeho ochrany, Severní Sumatra, 

2015. Blíže URL: http://medan.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Perbup-Nomor-2-

Tahun-2015-Tentang-Perlindungan-dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup.pdf [2016-4-28]. 

http://medan.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Perbup-Nomor-2-Tahun-2015-Tentang-Perlindungan-dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup.pdf
http://medan.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Perbup-Nomor-2-Tahun-2015-Tentang-Perlindungan-dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup.pdf
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8.5 Zákon o odpadovém hospodářství  
 

8.5.1 Nakládání s odpady v Indonésii 
 

V rozvojové zemi jako je Indonésie se stalo nakládání s odpady národním 

problémem. Velké množství vládních snah směřuje k zorganizování funkčního 

systému nakládání s odpady. Komunální odpad je z velké části stále hromaděn 

v okolí domácností a ke svozu, či jinému nakládání ze strany státu převážně 

nedochází. Podle Druhé národní zprávy k Úmluvě OSN o změně klimatu je 

v mimoměstských oblastech sváženo nebo jinak nakládáno jen se 30 procenty 

z celkového množství komunálního odpadu136.  

Základním problémem nefunkčnosti systému je neochota a snad i 

nepochopení místních platit poplatky za odvoz odpadu.  Odpad z domácností je 

tedy nadále shromažďován a každá domácnost se postará o jeho likvidaci a to 

spálením. Včetně plastů a jiného odpadu.   

Vlivem růstu populace a měnících se potřeb společnosti bylo třeba řešit 

nakládání s odpady cestou, která nebude tak ekologicky zatěžující jako je jejich 

pálení a nebude mít takový vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Nakládání 

s odpady lze bezesporu zařadit mezi jednu z  oblastí, která má negativní vliv na 

indonéský klimatický systém.  

  

                                                 
136 Indonesia Second National Communication. Ministry of Environment, 2010. Str. II-

26. Blíže URL: http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf [2016-4-24]. 

http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/indonesia_snc.pdf
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8.5.2 Přijetí zákona o odpadovém hospodářství 
 

V roce 2008 byl v Indonésii schválen zákon o odpadovém hospodářství  

č. 18/2008137. Zákon definuje jednotlivé druhy odpadů a klade si za cíl nakládat 

s odpady ve prospěch místních komunit a životního prostředí. Odpovědnost za 

dodržováním zákona a nad řádným nakládáním s odpady nese vláda a místní 

samosprávy. Zároveň má vláda a místní samosprávy podnikat kroky 

k informovanosti obyvatelstva o nakládání s odpady, snažit se redukovat vznikající 

odpad a podporovat technologický rozvoj. Organizování nakládání a svozu je 

v rukou samosprávy. 

Zákon apeluje na snížení množství odpadů pocházejících z domácností na 

takové množství, které je šetrné k životnímu prostředí a provést nezbytná opatření 

k třídění odpadů a jeho následné recyklaci.  

Zákon o odpadech má významné postavení při ochraně klimatu právě proto, že 

přesně upravuje postup ukládání odpadu a skládkování. Je známo, že ze skládek138 

uniká do atmosféry velké množství methanu, což negativně ovlivňuje klimatický 

systém. Kromě unikajícího methanu se ze skládek uvolňují znečišťující látky, které 

ohrožují zdroje pitné vody.   

                                                 
137 Zákon o odpadech č. 18/2008 v původním znění, více v URL: 

http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf [2016-3-16]. 
138 Současně je odpad svážen na obrovské skládky, které kromě oficiálně určených míst 

vznikají i ve volné přírodě, v blízkosti řek či je odpad přímo sypán do moře. Skládky 

představují až malá pohoří a jejich pach se při průměrné teplotě neklesající pod 30°C šíří 

do okolí. V jejich okolí se pohybují krysy a mouchy a vzhledem k nedostatečným 

hygienickým podmínkách v určitých oblastech mohou být příčinou mnoha infekčních 

onemocnění.  

http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf
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Stanovení přesných pravidel a dohledu nad ukládáním odpadu může vést ke 

snížení emisí pocházejících z odpadového hospodářství, jejichž podíl na celkových 

emisích země je 9 až 11 procent139.   

Většina odpadu je spalována v zastaralých spalovnách bez moderních 

technologií, čímž je životní prostředí ohrožováno větší měrou. Ačkoliv zákon o 

odpadech nabádá k recyklaci, jen malé množství odpadu je recyklováno.   

Indonésie se potýká s odpady nejen na souši, ale i v ji obklopujícím oceánu. 

Množství odpadu, převážně plastů v moři je neuvěřitelné. Při každém přílivu jsou 

pláže obklopeny novou vrstvou odpadu připlaveného z moře140.  

Indonésie je společně s Čínou největším znečišťovatelem141 moří plastovým 

odpadem. V roce 2010 množství plastikových odpadů v Indonésii tvořilo 10 

procent z jeho světového objemu142 a asi 40 procent z tohoto množství odpadu 

skončilo v moři. Negativní dopady plastového odpadu nacházejícího se v moři se 

projevují i v potravním řetězci. Malé kousky plastů jsou požírány rybami, které si 

je pletou s planktonem, a konzumace takových ryb může mít negativní vliv na 

lidské zdraví.   

  

                                                 
139 Data z roku 2014. Ministry of National Development Planning: Waste Management V-

NAMA in Indonesia. Blíže URL: 

http://urbanleds.iclei.org/fileadmin/user_upload/Resources/v-nama_-

_case_study_indonesia_2014_2_.pdf [2016-4-28]. 
140 Místní obyvatelé řeší odpadkové přílivy svérázně – na turistické pláže každé ráno přijede 

traktor, který všechny odpadky shrne sranou, někdy zakope pod písek. V posledních pěti 

letech se ale mezi mladými Indonésani objevují skupiny mladých ekologů nebo skautů, 

kteří se snaží pláže od odpadků čistit a vše ručně vysbírat. Vzhledem k tomu, že příliv 

přichází dvakrát za 24 hodin, je tato práce nikdy nekončící.  
141 The Wall Street Journal: Which countries create the Most Ocean Trash? Feb. 12, 2015, 

blíže URL: http://www.wsj.com/articles/which-countries-create-the-most-ocean-trash-

1423767676 [2016-3-17]. 
142 Indonésie vyprodukovala 3,22 milionu tun plastového odpadu.  

http://urbanleds.iclei.org/fileadmin/user_upload/Resources/v-nama_-_case_study_indonesia_2014_2_.pdf
http://urbanleds.iclei.org/fileadmin/user_upload/Resources/v-nama_-_case_study_indonesia_2014_2_.pdf
http://www.wsj.com/articles/which-countries-create-the-most-ocean-trash-1423767676
http://www.wsj.com/articles/which-countries-create-the-most-ocean-trash-1423767676
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9. Činnosti ohrožující životní prostředí a klima Indonésie 
 

Každé dvě vteřiny na světě zmizí kus deštného pralesa o velikosti 

fotbalového hřiště143. Indonésie má bohužel v kácení deštných pralesů své 

prvenství. Indonéské lesy, jakožto jedny ze světově nejvíce biologicky rozmanitých 

oblastí, jsou ohrožovány přeměnami půdy na farmy a plantáže, rozvojem 

infrastruktury, lesními požáry, těžbou a nelegálními aktivitami, jako je obchod se 

vzácnými dřevinami nebo nelegální těžba. Od roku 1990 bylo pokáceno v určitých 

oblastech více jak 20 procent původních pralesů144. 

 

9.1 Destrukce Indonéských pralesů postupnou těžbou 

dřevin 
 

9.1.1 Význam a funkce pralesů v klimatickém systému 
 

Na území Indonésie se nachází jeden z vůbec nejstarších pralesů145 na světě, 

a to na ostrově Kalimantan. Jeho stáří se odhaduje na 130 milionů let. Jedinečnost 

pralesů spočívá i ve výskytu stovek jedinečných živočišných a rostlinných druhů, 

jakožto různých druhů mangrovů, v Sumaterském pralese vyskytující se raflézie146, 

tygr sumaterský147 nebo posledních volně vyskytující se orangutani148. Tyto druhy 

                                                 
143 Save the rainforests: Facts about the rainforest. 

http://www.savetherainforest.org/savetherainforest_007.htm [2016-3-17]. 
144 Faure Michael, Wibisana Andri: Regulating Disasters, Climate Change and 

Environmental Harm – Lessons from the Indonesian Experience. Edward Elgar 

Publishing, 2013. ISBN: 9781781002483, str. 23. 

145 Prales je označení pro původní les neovlivněný člověkem. 
146 Největší květina na zemi, jejíž květ může mít průměr až metr a váhu přes 10 kilogramů.  
147 V Červeném seznamu IUCN veden jako kritický ohrožený. 
148 V Červeném seznamu IUCN je veden orangutan sumaterský jako kriticky ohrožený, 

orangutan bornejský jako ohrožený, blíže URL http://www.iucnredlist.org/search [2016-3-

17]. 

http://www.savetherainforest.org/savetherainforest_007.htm
http://www.iucnredlist.org/search
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jsou na pralesy fixovány a jen málokteré se dokáží přizpůsobit žít ve změněném či 

umělém prostředí.   

Indonéské pralesy jsou označovány za „plíce světa“. Pralesy jsou 

přirozeným producentem kyslíku vznikajícího při fotosyntéze. Odhaduje se, že 

dvacet procent veškerého kyslíku na světě je produkováno právě pralesy a lesy.  

Obnova těchto pomyslných „plic světa“ by po destruktivním zásahu člověka trvala 

staletí.  

Pralesy hrají důležitou roli při koloběhu uhlíku. Světové lesy pohlcují a 

udržují 45 procent uhlíku vyskytujícího se na souši. Svou rozlohou jsou Indonéské 

pralesy významné v tomto koloběhu, protože uhlíku pohltí velké množství. 

Zalesněná oblast Indonésie tvoří více jak 14 bilionů tun biomasy. Z takového 

množství je přibližně 3,5 bilionu tun uhlíku. Odlesňováním uniká velké množství 

uhlíku do atmosféry, což přispívá ke zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v 

atmosféře a ke globálnímu oteplování.  

Pralesy přirozeně absorbují velké množství vody. V období dešťů může 

pršet třeba i měsíc bez přestání a mýtiny nebo plantáže nejsou srážkovou vodu 

schopny zadržet. Častěji se vyskytující se záplavy jsou tedy jedním z dalších 

následků odlesňování. 

Na existenci pralesů závisí živobytí a život více jak 30 milionů lidí149. Uvádí 

se, že 60 procent indonéské populace a jejich obživy je závislé na lesích nebo 

zemědělství. Jejich obživa souvisí se sběrem plodin, lovem ryb, dřevařským 

průmyslem či pěstováním kaučuku. Zbylé skupiny z původních domorodých 

kmenů na Papue jsou odkázány jen na život v pralese nebo jeho blízkosti, takže 

s případným odlesněním jejich oblasti přijde svět o tak unikátní etnika.  

                                                 
149 Uvedlo v roce 2000 Indonéské ministerstvo lesnictví. Číslo nemusí být přesné, někdy 

se hovoří až o 65 milionech.  
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Podle Národního akčního plánu o klimatických změnách z roku 2007 více 

než 60 procent emisí skleníkových plynů pochází z lesního sektoru150. Jejich 

původcem je rozkládání rašelinišť a lesní požáry.  

 

9.1.2 Počátky rozsáhlé těžby Indonéských pralesů 
 

V 60 letech 19. století bylo více než 80 procent Indonésie zalesněno151. 

V následujících letech vlivem pěstování kaučovníku, palmy olejné a výroby 

celulózy, papíru, rostoucí korupcí, nejistotě ve vlastnictví půdy, špatnou politickou 

situací, probíhající revolucí a chudobou začalo kácení deštných pralesů a následné 

přetváření půdy na půdu hospodářskou.  

V 80. letech, v době velkého ekonomického úspěch, přišla Indonésie o  

1,7 milionu hektarů lesa ročně. Velký vliv měl obchod s celulózou a následná 

výroba papíru152. Se vzrůstající poptávkou byly lesy dále a ve větším rozsahu 

devastovány. S kácením pralesů začalo doházet i ke ztrátě přirozeného útočiště tak 

ojedinělých druhů jako je tygr sumaterský, slon trpasličí nebo orangutan153.  

Pralesy začaly postupně ustupovat průmyslu, těžbě a vznikajícím plantážím 

pro následnou výrobu celulózy nebo plantážím palmy olejné.  

                                                 
150 National Action Plan addressing Climate Change. Republic of Indonesia, 2007. Str. 

12. Blíže URL: 

http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_clim

ate_change.pdf [2016-4-21]. 
151 V cestopisu nejznámější české dvojice Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda je 

popisována střední Sumatra jako zelená neproniknutelná džungle bez silnic a jiného 

dopravního spojení. Jejich expedice se konala v letech 1961 až 1962.  

Hanzelka, Zikmund: Past na rovníku – Tajemná Indonésie I.. Livingstone: 2008, Brno. 

ISBN: 978-80-904021-1-9. 
152 Indonésie je stále jedním z největší producentů celulózy a výrobcem papíru. 
153 Slovo orangutan pochází z Indonéštiny, kdy orang znamená člověk a hutan les.  

http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_climate_change.pdf
http://theredddesk.org/sites/default/files/indonesia_national_action_plan_addressing_climate_change.pdf
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Od roku 1996154 se rychlost odlesňování zvýšila a Indonésie začala 

přicházet o neuvěřitelné 2 miliony hektarů lesa ročně. Uvádí se, že Indonésie již 

ztratila z 80 procent155 své původní zalesnění156.  

Podle výzkumu Natura Clima Change157 bylo v roce 2014 pokáceno 

840.000 hektarů lesa. Deforestrace v Indonésii158 je největší na světě, předčila i 

množství pokácených lesů v Brazílii. Přitom Indonéské pralesy představují  

10 procent ze zbývajících světových pralesů.  

 

9.1.3 Ekonomické a politické příčiny těžby pralesů 
 

Těžba dřeva je hlavní důvodem úbytku pralesů. Více jak 73 procent těžby 

lesů159 probíhá nezákonně. Indonésie je země s rozsáhlou a všudypřítomnou 

korupcí, což má svůj velký vliv při rozhodování a nakládání s pralesy. Místní 

samosprávy a guvernéři rozhodují zásadně ku prospěchu svému nebo gigantických 

                                                 
154 Matthews Emily: The State of the Forest: Indonesia, 2002, blíže URL: 

http://pdf.wri.org/indoforest_full.pdf [2016-3-18]. 
155 Od roku 1970 do roku 2000 ztratila Indonésie rozlohu pralesů odpovídající velikosti 

Německa s Nizozemskem.  
156 Od roku 1990 přišla Indonésie za patnáct let o rozlohu pralesů odpovídající rozloze 

Německa.  
157 Primary forest cover loss in Indonesia over 2000- 2012. Blíže URL:  

http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html  

[2016-3-17]. 
158 Na internetových stránkách Global Forest Watch je možné sledovat a porovnávat 

zalesněnou plochu jak celé Indonésie, tak jednotlivých oblastí. Nabízí se porovnání 

s rokem 2000, kde například oblast jižní Sumatry v rozmezí od roku 2000 do roku 2014 

přišla o 1,910,618 hektarů lesa. Blíže URL: 

http://www.globalforestwatch.org/country/IDN [2016-3-30] 

Kromě statistik zpřístupňuje Global Forest Watch interaktivní mapu, na které je 

zaznačeno lesní pokrytí a ztráty lesů. Údaje by měli být aktualizovány. Blíže URL: 

http://www.globalforestwatch.org/map/10/-8.39/115.16/IDN-

31/grayscale/loss,forestgain?tab=countries-tab&begin=2001-01-01&end=2014-12-

31&threshold=30 [2016-3-30]. 

URL: http://www.globalforestwatch.org/map/10/-8.39/115.16/IDN-

31/grayscale/loss,forestgain?tab=countries-tab&begin=2001-01-01&end=2014-12-

31&threshold=30 [2016-3-30]. 
159 Podle studie Tropical Forest Management Programme z roku 2000. 

http://pdf.wri.org/indoforest_full.pdf
http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n8/full/nclimate2277.html
http://www.globalforestwatch.org/country/IDN
http://www.globalforestwatch.org/map/10/-8.39/115.16/IDN-31/grayscale/loss,forestgain?tab=countries-tab&begin=2001-01-01&end=2014-12-31&threshold=30
http://www.globalforestwatch.org/map/10/-8.39/115.16/IDN-31/grayscale/loss,forestgain?tab=countries-tab&begin=2001-01-01&end=2014-12-31&threshold=30
http://www.globalforestwatch.org/map/10/-8.39/115.16/IDN-31/grayscale/loss,forestgain?tab=countries-tab&begin=2001-01-01&end=2014-12-31&threshold=30
http://www.globalforestwatch.org/map/10/-8.39/115.16/IDN-31/grayscale/loss,forestgain?tab=countries-tab&begin=2001-01-01&end=2014-12-31&threshold=30
http://www.globalforestwatch.org/map/10/-8.39/115.16/IDN-31/grayscale/loss,forestgain?tab=countries-tab&begin=2001-01-01&end=2014-12-31&threshold=30
http://www.globalforestwatch.org/map/10/-8.39/115.16/IDN-31/grayscale/loss,forestgain?tab=countries-tab&begin=2001-01-01&end=2014-12-31&threshold=30
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společností, zájem obyvatelstva na důstojném životě v příznivém životním 

prostředí stojí stranou.  

Obchod s tropickým dřevem je v Indonésii rozsáhlý a po tropickém dřevu 

je světová poptávka. Indonésie je největším producentem ratanu na světě. 

Obchodování s tropickým dřevem probíhá ze 70 procent nelegální cestou. Úpravu 

nalezneme v zákoně o tropickém dřevě, ale lze ji považovat za nedostatečnou. 

Indonéská vláda se ale v posledních letech snaží zasáhnout proti ilegálnímu 

obchodování se dřevem.  

V roce 2013 byla mezi Indonéskou vládou a Evropskou Unií uzavřena 

Dohoda o kontrole kácení a následnému prodeji dřeva z tropických pralesů FLEGT 

(Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership 

Agreement)160. Cílem této dohody je celosvětově omezit ilegální těžbu a obchod 

s dřevinami systémem licencí, které získá jen dřevo těžené legální cestou.  Pokud 

bylo dřevo získáno legálně (jeho původ je doložitelný, následné zpracování, 

doprava a obchodování), je označeno licencí FLEGT a může být exportováno do 

Evropské Unie. 

 Podstata této dobrovolné Dohody je bohužel často obcházena a nelegálně 

vytěžené dřevo je dováženo do Evropy i bez licencí, a to jeho překupováním 

Malajsií, Singapurem a jinými jihoasijskými státy a následným prodejem do zemí 

Evropské Unie.  

Nezákonná těžba jde ruku v ruce v Indonésii všudypřítomnou korupcí. 

V období vlády prezidenta a vůdce Soeharta161 se dostala Indonésie do období 

ekonomického růstu. Dařilo se ji převážně díky průmyslové činnosti zahraničních 

společností. Lesní oblasti byly rozděleny mezi Soehartovu rodinu a obchodní 

partnery, aby s nimi nakládaly, což vedlo ke vzniku nelegálního obchodu se dřevem 

prostřednictvím zločineckých sdruženích s cílem co nejvíce zbohatnout. Systém 

                                                 
160 EU FLEGT Facility. Blíže URL: http://www.euflegt.efi.int/publications/indonesia-eu-

voluntary-partnership-agreement [2016-4-4]. 
161 Prezidentem byl od roku 1967 do roku 1998. Jeho režim byl nazýván demokracií, ale 

v reálu se jednalo o autoritářský vojenský režim.  

http://www.euflegt.efi.int/publications/indonesia-eu-voluntary-partnership-agreement
http://www.euflegt.efi.int/publications/indonesia-eu-voluntary-partnership-agreement
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fungoval tak, že pokud byla dostatečná poptávka, pralesy a zde žijící obyvatelstvo 

šlo stranou. Tyto praktiky přetrvávají dodnes.  

Společnosti těžící dřevo nebo zakládající plantáže odkupují půdu od 

místních obyvatel mnohdy za nedostačují finanční náhradu. Ojedinělé nejsou ani 

případy, kdy společnost se slibem odkoupení lesa les pokácí a půdu si ponechá bez 

náhrady, nebo kdy dojde přímo k zabavení půdy. Pro místní obyvatele je to 

likvidační, mnohdy je tento kus půdy jejich jediným majetkem, kde se nachází 

jejich obydlí a jediné zdroje obživy jako je zemědělství nebo chov hospodářských 

zvířat. Možnost domoci se nápravy vůči gigantické společnosti podporované 

vládou je minimální.  

 

9.2 Destrukce pralesů vypalováním 
 

Vypalování pralesů je jedním ze způsobů, jak biologicky rozmanitou oblast 

lesa odstranit a vytvořit holinu pro následné průmyslové využití. Tento způsob je 

ekologickou pohromou a jeho následky jsou poznatelné na tisíce kilometrů daleko. 

Požáry v každé oblasti připraví o domov velké množství ohrožených a vzácných 

druhů zvířat. Je ve velkém rozsahu využíván od 20. století a jeho popularita trvá 

stále. 

Požáry jsou zakládány k odstranění celého lesa nebo jen pozůstatků po 

těžbě. V období sucha162 jsou požáry neovladatelné a nelze je zastavit, svévolně se 

šíří a likvidují vše, co jim stojí v cestě.  

Emise oxidu uhličitého, který je uvolňován do atmosféry, mají velký vliv na 

globální oteplování a stav klimatu. Indonésie tím získala další nelichotivé světové 

                                                 
162 V Indonésii je období sucha celý rok kromě zimních měsíců, tj. od listopadu do února. 

V některých oblastech jsou malá období dešťů i v průběhu léta. Požáry jsou nejčastěji 

úmyslně zakládány v období od července do října, kdy je půda pořádně vyschlá. 
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pořadí, a to jako sedmý největší producent skleníkových plynů na planetě163 a 

v roce 2015 dokonce čtvrtý producent emisí oxidu uhličitého.  

Negativní vliv lesních požárů na klima je umocněn tím, že pálené území je 

z velké části tvořeno rašeliništi. Rašeliniště uchovávají velké množství uhlíku a při 

pálení uvolňují mnoho methanu a vytvářejí tak 200 krát větší nebezpečí pro 

atmosféru než běžné požáry.   

V roce 1994 bylo vypalováním zlikvidováno více než 5 milionů hektarů 

lesa. Rozsáhlé požáry v roce 2015 svou intenzitou předčily všechny dosavadní. 

Podle odhadů bylo v tomto roce v Indonésii více jak 150 000 ohnisek požáru. Do 

atmosféry bylo vypuštěno okolo 1,62 miliardy metrických tun oxidu uhličitého164  

pocházejícího pouze z lesních požárů, což pro představu představuje souhrn všech 

emisí Brazílie za rok. 

Následkem všudypřítomného kouře a dýmu byl ochromen každodenní život 

nejen v Indonésii, ale kouřový mrak komplikoval život i v Singapuru a Malajsii.165 

Z důvodu hustého kouřového mraku byly uzavřeny školy, ochromena letecká 

doprava a podle odhadů se více jak půl milionu obyvatel potýkalo se vážnými 

respiračními obtížemi.   

Vlivem celosvětového veřejného mínění zasáhl při řešení šířících se požárů 

i současný indonéský prezident Jokowi. V součinnosti s Ministerstvem pro životní 

prostředí a lesnictví bylo nařízeno vypálené plochy rekultivovat.  

  

                                                 
163 O Energetice: Největší producenti CO2 na světě a v Evropě. Publikováno 28. 8. 2015. 

Blíže URL: http://oenergetice.cz/zahranicni/nejvetsi-producenti-co2-na-svete/  

[2016-3-25]. 
164 World Resources Institute: With latest fires crisis, Indonesia surpasses Russia as 

World’s fourth – largest emitter, 29.10.2015, Blíže URL: 

http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-

world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter [2016-3-25]. 
165 Výskyt oxidu uhličitého nad indonéským územím při rozsáhlých lesních požárech v roce 

2015. Viz příloha č. 6.  

http://oenergetice.cz/zahranicni/nejvetsi-producenti-co2-na-svete/
http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter
http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter
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9.3 Právní prostředky sloužící k ochraně pralesů  
 

Vzhledem k postupné destrukci indonéských pralesů a zvyšujícímu množství emisí 

skleníkových plynů byly přijaty indonéskou vládou právní předpisy navazující na 

obecnější právní předpisy (zákon o ochraně životního prostředí a metod ochrany  

č. 32/2009) a na mezinárodní závazky, z nichž vybrané jsou blíže rozebrány 

v kapitole 7. a 8.  

 

9.3.1 Úmluva o biologické rozmanitosti 
 

Změna režimu v devadesátých letech přinesla snahy o reformu v oblasti 

lesní politiky. Indonéská vláda se snažila o kroky ke zmírnění deforestrace a upravit 

podmínky pro legální těžbu. Indonésie byla jedna z prvních států, která podepsala 

Úmluvu o biologické rozmanitosti v roce 1992166 a připravila Akční plán 

strategie ochrany biologické rozmanitosti167.  

Indonésie byla tlačena úbytkem biologické rozmanitosti, která je způsobena 

znehodnocováním přírodních stanovišť, krajinnými úpravami, nadměrnou těžbou, 

znečišťováním, klimatickými změnami, lesními požáry a vyskytující se 

ekonomickou a politickou krizí. Každý rok je více přirozeně vyskytujících se 

indonéských druhů zařazováno do červených seznamů ohrožených druhů168 

vedených Mezinárodním svazem ochrany přírody.   

                                                 
166 List of Parties – Convention on Biological Diversity. Blíže URL: 

https://www.cbd.int/information/parties.shtml [2016-3-21]. 
167 Action plan for Indonesia. Blíže URL: https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nbsap-01-

p01-en.pdf [2016-3-21]. 
168 The UICN Red List of Threatened Species. Blíže URL: http://www.iucnredlist.org/# 

[2016-3-21]. 

https://www.cbd.int/information/parties.shtml
https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nbsap-01-p01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/id/id-nbsap-01-p01-en.pdf
http://www.iucnredlist.org/
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Akční plán strategie biologické rozmanitosti z roku 1993 byl přepracován 

v roce 2003169 za účelem podporovat místní obyvatele ve změně přístupu 

k životnímu prostředí, vytvořit právní nástroje zabezpečující udržení biologické 

rozmanitosti a posílit jejich právní vymáhání a postupovat s ohledem na vědecký a 

technický pokrok, ale zároveň zachovávat místní zvyklosti. Akční plán počítá 

s postupným zavedením procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) 

do regionálních politik. Akční plán je jen nezávazným dokumentem a není stanoven 

žádný mechanismus dohlížení nad jeho dodržováním. 

 

9.3.2 Indonéské Aichi cíle 
 

Na zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v roce  

2010 v Japonsku byl přijat Strategický plán pro biologickou rozmanitost a Aichi 

cíle ochrany biologické rozmanitosti pro období 2011 až 2020.  

Strategických dvacet Aichi cílů bylo rozděleno do základních pěti skupin a 

to na cíle zaměřit se na základní příčiny úbytku biologické rozmanitosti, snížit přímé 

tlaky na biodiversitu a podporovat její udržitelné využívání, zlepšit stav biologické 

rozmanitosti prostřednictvím ochrany ekosystémů, druhů a genetické rozmanitosti, 

zvýšit přínosy z biodiversity a služeb ekosystémů ku prospěchu všech a zlepšit 

naplňování prostřednictvím participativního plánování, řízení znalostí a budování 

kapacit170. 

Indonésie přijala opatření k dosažení Aichi cílů a začala zřizovat chráněné 

oblasti, přírodní rezervace a národní parky. Rozloha takto chráněných oblastí se od 

roku 1981 do roku 2010 více jak zčtyřnásobila. Vznik takovýchto rezervací je 

zárukou, že se v dané oblasti nebude komerčně těžit dřevo a zároveň jsou 

                                                 
169 Indonesian Biodiversity and Action plan 2003. Blíže URL: 

https://www.cbd.int/doc/meetings/nbsap/nbsapcbw-seasi-01/other/nbsapcbw-seasi-01-id-

en.pdf   [2016-3-21]. 
170 Strategické Aichi cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti. Blíže URL: 

http://chmnature.quickly.cz/umluva-o-biologicke-rozmanitosti-cbd/strategicky-plan-

2011-2020cbd/aichi-cile/ [2016-3-22]. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/nbsap/nbsapcbw-seasi-01/other/nbsapcbw-seasi-01-id-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/nbsap/nbsapcbw-seasi-01/other/nbsapcbw-seasi-01-id-en.pdf
http://chmnature.quickly.cz/umluva-o-biologicke-rozmanitosti-cbd/strategicky-plan-2011-2020cbd/aichi-cile/
http://chmnature.quickly.cz/umluva-o-biologicke-rozmanitosti-cbd/strategicky-plan-2011-2020cbd/aichi-cile/
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minimálně chráněna zvířata žijící na jejím území. Jejich ochrana v praxi ale záleží 

na pravidlech jednotlivých rezervací a na aktivní činnosti rangerů.  

Jedním z cílů je zmírnit ztráty přírodních stanovišť a lesů na polovinu do 

roku 2020. Pokud by indonéská legislativa postupovala podle tohoto cíle, byl by to 

pro místní pralesy velký krok k zastavení odlesňování. 

 

9.3.3 Zákon o lesním hospodářství 
 

Podle zákona o lesním hospodářství č. 41/1999171 z roku 1999 jsou všechny 

pralesy a přírodní zdroje na území Indonésie ovládány státem a přinášejí prospěch 

všem. Státním orgánem kontroly je Ministerstvo životního prostředí a lesnictví172.  

Zákon stojí na principech udržitelného rozvoje, zásadě spravedlnosti, 

otevřenosti přístupu k lesům a koncentruje se na zájmy lidí. Dělí lesy na chráněné, 

zachovatelné a na určené pro těžbu. Počítá s plánováním lesního hospodářství a se 

zalesňováním. V páté části hovoří o zachování lesní plochy a o nezbytné ochraně 

lesů a přírody. Je nezbytné předcházet a minimalizovat škody způsobené lidskou 

činností na lesních plochách. Je zakázáno nelegálně využívat nebo zabírat lesní 

oblasti, narušovat lesní hospodářství nebo lesy úmyslně zapalovat. Zákon zakazuje 

kácet lesní vegetaci v okruhu 500 metrů od jezer a přehrad, 200 metrů od vodních 

pramenů a řek v močálových oblastech a 50 metrů od říčních přítoků.  

K udržitelnému lesnímu hospodářství jsou nezbytné lidské zdroje, které 

musí mít dostatečné vědecké a technické znalosti založené na víře a zbožnosti 

                                                 
171 Originál zákona blíže URL: http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf [2016-

4-27]. 
172 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blíže URL: http://www.dephut.go.id/  

[2016-4-27]. 

http://www.dephut.go.id/
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k jedinému nejvyššímu Bohu173. Rozšiřováním vědy a výzkumu, vzdělávání a 

tradiční moudrosti místních obyvatel mají vést k rozšiřování lesnictví.  

Dozor nad dodržováním tohoto zákona a prováděním lesního hospodářství 

provádí vláda a místní samosprávy. V kontrole by měla hrát svou roli i společnost 

a jednotlivci. 

Podle zákona jsou všechny lesní činnosti vázány na udělené koncese. 

Ministerstvo životního prostředí a lesnictví a v některých případech vlády 

samospráv udělují podle určitých pravidel koncese pro lesnickou činnost, pro těžbu 

dřeva, pro vznikání nových plantáží a pro ekologické činnosti174. Získáním licence 

adresát nabývá nejen nová oprávnění k povolované činnosti, ale také povinnosti 

jako zaplatit poplatek za přidělení koncese, přispívat do fondů na znovuzalesnění a 

být povinně pojištěn. Dále odpovídá za případné požáry ve svém území a za 

všechny spáchané škody.  

Kromě výše zmíněného zákona o lesním hospodářství bylo vydáno 

množství vládních nařízeních. Vládní nařízení č. 45/2004 o ochraně lesů175 znovu 

nabádá k ochraně a zachování lesů, ochraně životního prostředí a k nakládání s lesy 

v souladu s udržitelným rozvojem lesa176. Lesy mají být chráněny nejen před 

poškozením plynoucí z lidské činnosti a požáry, ale i před přírodními katastrofami 

a chorobami. S lesy mohou nakládat pouze osoby vlastnící příslušné koncese podle 

jiného právního předpisu. Až na výjimečné případy je zakázáno vypalování lesů a 

lesních pozemků jako způsobu mýcení.  

Vládní nařízení č. 4/2001 o kontrole lesního životního prostředí před 

znečištěním a poškozením a ochraně před požáry177 poskytuje ochranu lesům 

                                                 
173 Indonésie je zemí, která uznává šest náboženství (islám, protestanství, hinduismus, 

budhismus, křesťanství a konfuciánství). Ateismus je nemyslitelný. V reálu je jedno, 

v jakého Boha věříte, důležité je věřit. 
174 Článek 26 zák. o lesním hospodářství č. 41/1999. 
175 Originální verze vládního nařízení blíže URL:  

http://www.dephut.go.id/uploads/files/45_04.pdf [2016-4-25]. 
176 Článek 6 vládního nařízení č. 45/2004. 
177 Celé nařízení dostupné z URL:  

http://www.dephut.go.id/uploads/files/45_04.pdf
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převážně před poškozením způsobeným lesními požáry. Úmyslné zakládání požárů 

v lesích jako prostředku k vymýcení oblasti přísně zakazuje. Podobně jako 

v ostatních předpisech klade důraz na kontrolu lesních oblastí, jejich udržitelnost, 

prevenci před lesními požáry a jejich monitorování a systém ohlašování.  

Nařízením ministerstva životního prostředí a lesnictví č. 206/2005 byla 

zřízena Národní komise pro mechanismus čistého rozvoje (Komisi Nasional 

Mekanisme Pembangungan Bersih). Úkolem komise je pozorovat, zhodnocovat a 

monitorovat činnosti a jejich soulad s mechanismem čistého rozvoje178. Včele 

Národní komise pro mechanismus čistého rozvoje stojí náměstek ministra životního 

prostředí a lesnictví. Součástí Národní komise je Národní výkonná rada skládající 

se ze členů vládních odborů. 

Hlavní činností Národní komise je schvalování navrhovaných projektů 

splňujících požadavky mechanismu čistého rozvoje, monitoring a hodnocení již 

schválených projektů a zpracování každoroční hodnotící zprávy pro sekretariát 

Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.  

Projekty mechanismu čistého rozvoje jsou pro Indonésii možností k řešení 

stále vzrůstajících emisí skleníkových plynů, převážně oxidu uhličitého. Jednotlivé 

projekty by se mohli uplatnit v sektoru energetiky, průmyslu a při obnově lesů. 

Činnost Národní komise pro mechanismus čistého rozvoje se ale potýká 

s nedostatkem informací ohledně monitorování, ověřování schválených projektů a 

dodržování požadavků mechanismu čistého rozvoje179.  

  

                                                 
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-

pemerintah-nomor-4-tahun-2001-1107 [2016-4-25]. 
178 Clean Development Mechanism je jedním z mechanismů Kjótského protokolu vedoucí 

ke snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím podpory poskytované rozvinutými 

státy k činnostem ve státech rozvojových. 
179 Faure Michael, Wibisana Andri: Regulating Disasters, Climate Change and 

Environmental Harm – Lessons from the Indonesian Experience. Edward Elgar Publishing, 

2013. ISBN: 9781781002483, str. 124. 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2001-1107
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-4-tahun-2001-1107
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9.3.4 Systém koncesí na využívání s těžbu v lesích 
 

Vládní nařízení o lesních opatřeních, plánech lesního hospodaření a 

využívání lesů č. 6/2007180 kromě jiného upravuje systém koncesí k využívání lesů, 

jejich jednotlivé druhy a systém vydávání. Nad správou lesů, lesním hospodářstvím 

a povolováním lesních činností koncesemi dohlíží vláda a místní samospráva.  

Lesy mají být využívány perspektivně, spravedlivě a přinášet tak blaho 

místní komunitě. Lesní hospodaření musí vycházet ze zásad pro udržitelné lesní 

hospodářství a vést ke zlepšení primární funkce lesa. Nařízení upravuje zvláštní 

režim pro lesy chráněné, národní parky a rezervace.  

 Koncesi musí získat každý181 k jakémukoliv využívání lesa, zejména 

k využití lesa k podnikání, k těžbě a jiné průmyslové činnosti182. Podle účelu 

využití lesa se dělí na koncese umožňující činnost v chráněných lesích a na koncese 

umožňující činnost v lesích určených k těžbě. Platnost základní koncese na využití 

lesa je pět let a může být prodloužena. U ostatních druhů koncesí je jejich platnost 

různá vzhledem k dalším okolnostem183.  

Každý držitel koncese je oprávněn vyvíjet činnost v souladu s podmínkami 

udělené koncese. Je povinen zpracovat plán využití lesa, zahájit svou činnost do 

šesti měsíců od vydání koncese, vytyčit hranice svého území, chránit les a 

zaměstnávat odborníky v oblasti lesního hospodářství. Držitelům koncesí je 

zakázáno vykácet les nad povolený limit dle plánu, či mýtit mimo své území. 

V případě, že držitel koncese poruší zásadním způsobem pravidla, může mu být 

koncese na rok pozastavena případně odejmuta.  

                                                 
180 Celé nařízení dostupné z URL: 

http://www.cifor.org/ilea/Database/dataijin/PP_6_2007.pdf [2014-4-25]. 
181 Jednotlivec, právnická osoba i státní podnik. 
182 Článek 31 vládního nařízení o lesních opatřeních, plánech lesního hospodaření a 

využívání lesů č. 6/2007. 
183 Článek 50 a násl. vládního nařízení o lesních opatřeních, plánech lesního hospodaření a 

využívání lesů č. 6/2007. 

 

http://www.cifor.org/ilea/Database/dataijin/PP_6_2007.pdf
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Koncese jsou vydávány hlavními představiteli oblastí, ve kterých se lesní 

území nachází, případně guvernéry nebo ministrem životního prostředí a lesnictví 

na základě kritérii a právních norem.  

 

9.3.5 Program OSN na snižování emisí v důsledku odlesňování a 

znehodnocování lesů REDD+ 
 

Jedním z kroků vedoucím ke snižování emisí skleníkových plynů je redukce 

odlesňování a poškozování lesů. Na lesní oblasti bylo i přes vysoké množství 

vypouštěných emisí často opomíjeno a právní úpravy a akční kroky se věnovaly 

spíše sektorům energetiky a průmyslu.  

První návrh na redukci emisí pocházejících z odlesňování v rozvojových 

státech byl představen na Montrealské konferenci OSN o klimatických změnách 

v roce 2005.  Na zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 

konaném na Bali v roce 2007 byl v Akčním plánu z Bali formulován závazek 

redukovat emise mající původ v odlesňování a poškození lesa (reduce emissions 

from deforestation and forest degradation = REDD). Podle Akčního plánu z Bali 

by měl přístup ke zmírňování následků klimatických změn zahrnovat strategie 

prosazující snižování deforestrace a poškozování lesů v rozvojových státech, úlohu 

zachování lesů, udržitelného hospodaření v lesích a zvyšování zásob uhlíku v lesích 

rozvojových států184.  

V dohodě přijaté v Cancúnu v roce 2010 byla redukce emisí REDD posílena 

o další dílčí závazky a byla přetvořena v REDD+ zahrnující závazky ke snižování 

emisí pocházejících z deforestrace a poškozování lesů, zachování a posilování 

zásob uhlíku v lesích a k udržitelnému lesnímu hospodaření. Rozšíření REDD+ 

signalizuje uznání nezbytnosti ochrany lesů v souvislosti se zvyšováním emisí 

skleníkových plynů.  

                                                 
184 Conference of the parties UNFCCC: Bali Action Plan, 2007. Čl. 1/a/iii. Blíže URL: 

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf [2016-4-28]. 

http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf
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Podstatou mechanismu REDD+ je financování rozvojových států, které 

bojují proti odlesňování a poškozování lesů s cílem snížit emise skleníkových 

plynů. Financování může být uskutečněno na základě obchodování s uhlíkovými 

kredity nebo na základě kompenzace emisí rozvinutých států peněžními prostředky, 

které jsou poskytovány státům rozvojovým. Tyto peněžní prostředky mají 

v rozvojových státech pomoci zabezpečit šetrnější nakládání s lesy a podpořit boj 

proti deforestraci. 

 

Finanční podpora Norska  
 

Norská vláda se zavázala k finanční podpoře Indonésie při plnění 

mechanismu REDD+  a při plnění strategií na ochranu klimatu ve výší 1 miliardy 

amerických dolarů. Tato finanční motivace měla vést k podpoře snižování emisí 

skleníkových plynů převážně pocházejících z odlesňování a poškozování lesů. 

Finanční prostředky se uvolňují postupně v závislosti na plnění závazků Indonésií 

podle sjednaných podmínek.  

Spolupráce Indonésie a Norska je tvořena třemi stádii. V prvním stádiu měly 

být Indonésií podniknuty všechny kroky pro zavedení REDD+ mechanizmů, k 

přípravě Národní REDD+ strategie a k vytvoření instituce zodpovědné za 

uskutečňování a koordinaci REDD+ programů185. Druhé stádium se zaměří na 

úroveň schopnosti při vytváření strategií výstavby, strategií rozvoje, právní reformy 

a možnosti právního vynucení závazků. První dvě stádia mají být provedena do  

3 až 4 let, a tím vytvoří podklad pro třetí stádium, ve kterém má být přispíváno za 

již ověřené snížení emisí.  

 

                                                 
185 Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the 

Government of the Republic of Indonesia. 2010. Hlava VI. A násl.. Blíže URL: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/smk/vedlegg/2010/indonesia_avtale.pdf  

[2016-4-27]. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/smk/vedlegg/2010/indonesia_avtale.pdf
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Prezidentským dekretem č. 25/2011 byla v Indonésii vytvořena Pracovní 

skupina pro přípravu a uskutečnění REDD+, která je přímo odpovědná 

prezidentovi. Prezident si dekretem konkrétně určil jména jejích členů.  

Pracovní skupina měla pracovat na přípravě finančních mechanismů 

podpory, vytvořit Národní agenturu, formulovat Národní strategii REDD+, zavést 

mechanismus REDD v první provincii a připravit se na uskutečnění finanční 

podpory od Norské vlády.  

V roce 2012 byla Pracovní skupinou zahájena Národní REDD+ strategie, 

což je nezávazný dokument obsahující podklady pro následné REDD+ plánování a 

institucionální uspořádání pro organizaci mechanismu REDD+. První program byl 

zahájen na Borneu. V současnosti je činných více jak 10 programů a jejich vývoj 

lze sledovat na online přístupné mapě186.  

Dekretem č. 62/2013 byla vytvořena Národní agentura REDD+ jako 

vládní instituce, mezi jejíž hlavní cíle patří redukovat emise pocházející 

z deforestrace, poškozování lesů a rašelinišť, udržet a zvyšovat zásoby uhlíku 

v lesních oblastech, udržitelné lesní hospodářství, obnova poškozených lesů a 

udržovat příznivé životní prostředí a rozsáhlou biodiversitu ku prospěchu místních 

komunit187.  

  

                                                 
186REDD Indonesia: Mapa současných REDD+ aktivit. Blíže URL:  http://www.redd-

indonesia.org/index.php/tentang-kami/map2 [2016-4-27]. 
187 Prezidentský dekret o vytvoření Národní agentury pro snižování skleníkových plynů 

z odlesňování a znehodnocování lesů a rašelinišť. č. 62/2013, Hlava II. Blíže URL: 

http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4f43decb309945313232303035.html [2016-4-27]. 

http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-kami/map2
http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-kami/map2
http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4f43decb309945313232303035.html
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9.3.6 Moratorium na udělování nových koncesí v původním lese a 

rašeliništích 
 

Přijetí moratoria na pozastavení udělování nových koncesí v původním lese 

a rašeliništích prezidentským dekretem č. 10/2011 bylo považováno jako zásadní 

krok pro redukci lesního hospodářství. Je výsledkem závazku Indonésie snížit 

emise skleníkových plynů a prvním krokem k realizaci programu REDD+. 

Indonésie je motivována při dodržování svého závazku finanční pomocí z Norska 

ve výši 1 miliardy amerických dolarů. Základním cílem moratoria je připravit 

podklad vládě pro přípravu procesu územního plánování a zlepšení informačních 

systémů. 

Moratorium se vztahuje na 28,4 milionu hektarů pralesů a 14,8 milionů 

hektarů rašelinišť. K zásahům v těchto oblastech každý potřebuje povolení 

vydávané v jednotlivých správních oblastech. Moratorium ale pozastavuje 

udělování těchto koncesí po dobu dvou let.  

Moratorium se ukázalo jako nedostatečné z důvodu, že se vztahuje pouze 

na pralesy (lesy původní) a rašeliniště. Tyto oblasti jsou již chráněny jinými 

právními předpisy a za předpokladu, že by byl rozsah účinnosti moratoria širší, daly 

by se očekávat viditelnější výsledky než ty nastalé. Postupně docházelo i 

porušování moratoria. V jednotlivých správních územích byla vlivem korupce 

v letech 2012 a 2013 činnost v chráněných územích stejně povolována. V tomto 

období bylo i tak zničeno a pokáceno velké množství lesů, a z toho jedna pětina 

lesů, které byli moratoriem určeny k ochraně.  

Jednou z priorit Indonéského prezidenta Joka Widodo je podnikat kroky 

k omezení odlesňování. Od svého nastoupení do funkce hlásal, že prodlouží 

platnost moratoria.  
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9.4 Palma olejná jako současně největší hrozba 

Indonéského životního prostředí 
 

Ačkoliv pěstování palmy olejné a její dopad na přirozené životní prostředí 

nemá přímý vliv na klima Indonésie, pokud nevezmeme v úvahu, že jedním 

z důvodů pro masivní kácení deštných pralesů je uvolňování prostoru pro palmové 

plantáže, rozhodla jsem se mu věnovat kapitolu ve své diplomové práci a poukázat 

na negativní dopady na životní prostředí a biodiverzitu.  

V posledních letech se palma olejná, neboli olejnice guinejská (Elaeis 

guineensis188), vysazuje v jižní Asii všude, kde je volná půda. Na první pohled 

nevinně vyhlížející palma je destruktorem původní pestré biodiversity, zabijákem 

ohrožených druhů zvířat a škůdcem pro oblasti, ve kterých roste. V posledních 

letech je to právě palma olejná, která nejvíce ohrožuje životní prostředí Indonésie a 

stav místního klimatu.  

Olejnice guinejská, neboli palma olejná, pochází ze západní Afriky. 

V Africe byla a je běžně pěstována a produkty z ní pocházející jsou součástí 

místních tradic a receptur. Do Evropy se začal palmový olej dovážet ve větším 

množství v návaznosti na zvýšení poptávky po mýdlech, v jejichž výrobě 

nahrazovala živočišný tuk. Od přelomu devatenáctého století189 se stala podstatným 

arktiklem mezinárodního obchodu. První velké plantáže se začaly objevovat po 

roce 1960.   

                                                 
188 Více o palmě olejné a jejím původu URL: 

http://www.fao.org/docrep/005/y4355e/y4355e03.htm [2016-3-26]. 
189 Zprvu byl olej do Evropy dovážen ze zemí západní Afriky.  

http://www.fao.org/docrep/005/y4355e/y4355e03.htm
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V Asii se ji dobře daří, její produkce je výnosná a za poslední 30 let se olejné 

plantáže stále rozrůstají. Její pěstování je velmi nenáročné, roste rychle a není 

potřeba ji nijak zvláštně obhospodařovat. Jediným požadavkem je dostatek 

srážek190.  Palma olejná nasává spodní vody v takovém množství191, že v některých 

oblastech jsou vodní zdroje oslabené nebo dokonce vymizely. Plodit začíná třetím 

až pátým rokem po vysazení. Po dvacátém roku její produkce postupně klesá a 

odumírá kolem šedesáti letech.  

Svým vzhledem připomíná palmu kokosovou s tím rozdílem, že pod jejími 

dlouhými listy nenalezneme zelené kokosy, ale nabalené trsy oranžových plodů192. 

Takovýto trs plodů váží běžně okolo 10 kilogramů, ale může být i mnohem větší a 

vážit přes 30 kilogramů. Plody jsou lesklé, oranžovožluté barvy. Z plantáží jsou 

nasbírané trsy plodů odváženy do zpracovatelských fabrik, kde jsou lisovány.  

Při dobrých podmínkách vyprodukuje palma olejná na rozloze plantáže o 

jednom hektaru za rok 20 tun trsů plodů, to je 5 tun slisovaného palmového oleje 

z jednoho hektaru ročně.  

                                                 
190 Minimálně 1600 mm/rok.  
191 Uvádí se, že denně je palma olejná schopná nasát až 15 litrů vody. V oblastech, kde je 

voda nedostatková, přináší rozsáhlé plantáže problémy s vodou nejen zemědělcům, kterým 

vysychají jejich pole, ale i běžným místním obyvatelům, kteří jsou na říčkách závislí. 

Obvykle nepříliš čistá voda z říčky slouží nejen k praní a osobní hygieně, ale i k pití, a to 

nepřevařená. Velké množství vesnic se od příchodu palmových společností potýká 

s nedostatkem vody jak povrchové, tak podzemní, a se zhoršením její kvality. To mají za 

následek pesticidy používané při pěstování palmy olejné. Při každém dešti stékají 

z povrchu do vod. Následkem toho vymírají ryby, a tím ztrácejí rybářské vesnice jejich 

jediný zdroj obživy. Vliv pesticidů ve vodě určené k pití a mytí není třeba dále rozebírat. 

Bohužel se bavíme o takových oblastech, kdy se místní obyvatelé nemohou spoléhat na 

sběr dešťové vody do barelů a jiný zdroj vody nepřichází v úvahu. Takže postupně 

zamořované řeky jsou jejich jediným zdrojem.  
192 Viz příloha č. 9.  
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Plantáže se vyskytují v oblastech, kde byly před několika lety ještě deštné 

pralesy. Sedmdesát procent plantáží se nachází na ostrově Sumatra. Okolo  

30 procent plantáží je na Kalimantanu. Odhadová rozloha palmových plantáží byla 

v roce 2000 4 miliony hektarů. Podle údajů Indonéského Ministerstva životního 

prostředí a lesnictví byla rozloha plantáží na území Indonésie v roce 2014 okolo  

8 miliónů hektarů. Společnosti vlastnící plantáže udávají, že by se podle jejich 

plánů měla zvýšit rozloha na 13 miliónů hektarů do roku 2020.  

S rychlostí, s jakou pralesy ustupují nově budovaným plantážím, lze lehce 

dopočítat, že po roce 2020 bude už jen hrstka zalesněné plochy. Vzhledem k značné 

náročnosti palmy olejné na vlhkost ji nelze pěstovat na dosud neobdělaných a 

nezalesněných oblastech. 

Z důvodu nedostatku půdy pro přeměnu na nové plantáže jsou původní 

pozemky či lesní plochy odkupovány od místních obyvatel. V častých případech se 

ale nedočkají slíbené náhradní půdy či finančního vyrovnání. 

Státní plantáže tvoří jen malý zlomek z celkového množství. Indonésané 

vlastnící kus půdy se s vidinou velkých výnosů z prodeje pouštějí do výsadby palmy 

olejné a do jejího pěstování. Problém je ale cenová konkurence velkých firem, které 

tlačí ceny stále níže. Soukromníci jim nejsou schopni konkurovat a většinou 

krachují.  

 

9.4.1 Rostoucí poptávka po palmovém oleji 
 

Kombinací velké výnosnosti oleje z plodů palmy olejné, přístupnosti a velké 

rozloze plantáží, korupčního prostředí a levné pracovní síly zažívá produkce této 

suroviny velký rozkvět. Poptávka po palmě olejné a oleji z ní lisovaném se 

v posledních letech zvýšila o 32 procent a stále se roste. Za posledních 15 let 

zažívají firmy zabývající se pěstováním palmy olejné a následnou produkcí 

palmového oleje ekonomický úspěch. Lze očekávat, že se poptávka po palmovém 

oleji bude stále zvyšovat hlavně kvůli jeho ceně, která se za poslední tři roky stále 

snižovala.  
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Palmový olej je nejprodávanější rostlinný olej a jeho podíl na trhu 

s potravinovými oleji je 40 procent. V Evropské unii je jeho podíl v porovnání 

s ostatními193 oleji 21 procent. Na jeho celkové produkci se podílí Indonésie z více 

jak 30 procent. V sousední Malajsii jsou palmové plantáže podobně rozšířené jak 

v Indonésii, ta si ale drží své prvenství a je na pomyslném žebříčku mezi producenty 

palmového oleje na prvním místě. V roce 2014 Indonésie vyprodukovala  

33 miliónů tun palmového oleje194. Z tohoto množství je více jak 27 miliónů 

exportováno do světa pro následné zpracování. 

 

9.4.2 Nakládání s palmovým olejem 
 

Využití palmového oleje je opravdu široké, z jeho produkce je více jak  

60 procent využíváno v potravinářském průmyslu (fastfoodové produkty, 

cukrovinky, čokolády, másla a rostlinné tuky, oleje, kojenecké výživy, instantní 

polévky, slané pochutiny a atd.), následně v kosmetice195, v čisticích prostředcích, 

svíčkách, průmyslových mazivech a je jednou ze složek biopaliv.  

Biopaliva jsou vyráběna jako šetrnější varianta pohonných hmot z biomasy 

a biologického odpadu.  Z plodů palmy olejné a z palmového oleje je chemickým 

procesem získávána bionafta. Světová poptávka po biopalivech se zvedá 

s přesvědčením, že se jedná o šetrnější variantu k životnímu prostředí a podpoří boj 

proti globálnímu oteplování a změně klimatu. Ve skutečnosti samotné spalování 

bionafty není o tolik přírodě prospěšnější a velká poptávka je uspokojována 

vznikem nových plantáží palmy olejné, jelikož její cena a dostupnost z ní dělají 

ideální složku biopaliv.  

                                                 
193 V roce 2012: Slunečnicový 15 procent, řepkový 39 procent.  
194 Graf produkce palmového oleje. Viz příloha č. 10. 
195 Do kosmetiky je palmový olej přidáván kvůli velkému množství beta karotenu a 

vitamínu E. Vyživuje tak pleť.  
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Kritéria udržitelnosti biopaliv upravená v Evropské směrnici 2009/28/ES196 

mají zaručovat, že při získávání biopaliv nebude docházet k narušování 

biodiverzity, k deforestraci, a že veškerá biopaliva budou vyráběna jen 

z certifikovaných zdrojů surovin. I přes tato pravidla jsou biopaliva označována za 

větší nebezpečí pro pralesy než palmový olej využívaný v potravinářském sektoru.  

 

9.4.3 Rizika spojená s pěstováním palmy olejné 
 

Umělé vytváření palmových plantáží přináší zkázu nejen pralesům, ale i 

živočišným druhům. Více jak 80 procent přirozených druhů vyskytujících se 

v pralesech se není schopno přizpůsobit životu na palmové plantáži. Krom toho jsou 

zvířata násilně likvidována zaměstnanci plantáží. Mladé výhonky palmy olejné jsou 

pro orangutany lákavou pochoutkou a pokouší se proniknout na plantáže a nasytit 

se tam. Mnoho orangutanů je tak zastřeleno a mláďata jsou brána do zajetí.  

Samotné palmové plantáže jsou z hlediska biodiversity velmi chudé. Často 

jsou přirovnávány až k pouštím. Jen málo rostlin a keřů je schopno se přizpůsobit a 

růst v palmových plantážích. Ty jsou nezajímavé i pro zvířata. Zároveň jsou 

plantáže bohatě hnojeny a používané pesticidy unikají do podzemních vod a řek. 

Jelikož obyvatelé jsou závislí pouze na řekách a dešťové vodě, je pro ně obsah 

pesticidů v řekách velmi nebezpečný, jelikož je voda z řek běžně užívaná jako 

pitná197.  

V horizontu desítek let, co palmy přestanou plodit, jsou plantáže vymýceny. 

Z území plantáže se stane neúrodná planina. Palma olejná z půdy vysaje všechny 

živiny a uvádí se, že k regeneraci půdy je potřeba 20 až 30 let, než bude možné 

                                                 
196 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 

2001/77/ES a 2003/30/ES. 
197 Obyvatelé vesnic se v řekách myjí a v určitých oblastech následkem činnosti palmových 

společností trpí kožními vyrážkami.  
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plochu osázet. Je otázkou, jak bude nakládáno s takovou rozlohou „mrtvých“ 

plantáží.  

Obnova původních pralesů by trvala staletí a není jisté, zda a v jakém 

rozsahu by byla možná.  

Palmový olej není příliš vhodný pro lidský organismus. Obsahuje velké 

množství nasycených mastných kyselin198, což má negativní vliv na lidské zdraví a 

zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění. Díky velkému množství 

karotenoidů má olej po slisování zlatavou barvu. 

 

9.3.4 Certifikace a činnost Kulatého stolu pro udržitelnou výrobu 

palmového oleje RSPO 
 

Od roku 2004 Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje  

(RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil)199 , který vznikl pod záštitou 

Světového fondu na ochranu přírody, jedná se zpracovatelskými společnostmi, 

investory, výrobci a maloobchodníky v otázkách pěstování, výroby a následného 

využití palmového oleje. Členy200 tohoto Kulatého stolu jsou pěstitelé, výrobci a 

zpracovatelé palmového oleje, obchodníci ale i nevládní organizace.  

Hlavní činností Kulatého stolu pro udržitelnou výrobu palmového oleje je 

vydávání certifikátů k vyrobenému palmovému oleji a palmovým plantážím. 

Pro získání certifikátu musí člen splňovat kritéria určená RSPO, například množství 

emisí skleníkových plynů vzniklých při přeměně půdy a při pěstování palmy olejné 

a neužívat určené pesticidy.  

                                                 
198 Palmový olej obsahuje více nasycených mastných kyselin než vepřové sádlo.  
199 Roundtable on Sustainable Palm Oil. Blíže URL:  

http://www.rspo.org/about [2016-4-5]. 
200 RSPO má více jak 1600 člen z celého světa. Jsou jimi velcí producenti palmového 

oleje, tak i malé firmy zpracovávající palmový olej do svých výrobků. Z České republiky 

je okolo 14 firem členy RSPO. Blíže URL: 

http://www.rspo.org/members/page/?keywords=&member_type=&member_category=&

member_country=Czech+Republic [2016-4-5]. 

http://www.rspo.org/about
http://www.rspo.org/members/page/?keywords=&member_type=&member_category=&member_country=Czech+Republic
http://www.rspo.org/members/page/?keywords=&member_type=&member_category=&member_country=Czech+Republic
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Certifikace palmového oleje je velký krok vpřed. Uvádí se, že už více jak 

50 procent palmového oleje na trhu je certifikováno. Systému certifikací se ale 

potýká se značnými problémy. Pro velké výrobce je velmi snadné stát se členem a 

splňovat pro část své produkce kritéria určená RSPO. Zbylá část produkce stejného 

výrobce může pocházet z necertifikovaných plantáží, ale může být vydávána za 

certifikovanou a prodávána tak za vyšší cenu. Získání certifikátu je pro malé 

zemědělce201 složité a často i nevýhodné.  

Problematické je, že nejsou nastaveny nástroje dohledu nad dodržováním 

stanovených kritérií a nad pravým původem palmového oleje202. Transparentnost 

chování, použitých dokumentů a činnosti členů je mizivá. V důsledku toho bylo 

rozhodnuto, že od roku 2013 budou všichni členi zveřejnovat mapy plantáží, na 

které získali certifikát. K faktickému zveřejňování indonéských certifikovaných 

plantáží však nikdy nedošlo a vláda se mu stále brání.  

 

9.3.5 Navrhované kroky vedoucí ke snížení poptávky po 

palmovém oleji 
 

Kromě možných kroků k redukci a transparentnosti palmoolejného 

průmyslu podniknutých vládou Indonésie, ale i okolními Asijskými státy, kde se 

stávají palmové plantáže stejně populární, by mělo být vytvořeno více 

mezinárodních závazků redukující pěstování a obchod s palmovým olejem a 

směřujícím k záchraně indonéských pralesů, biodiverzity a současného životního 

prostředí.  

Jedním z možných řešeních je, aby svět ukázal, že o palmový olej a tím 

způsobované kácení a vypalování lesů nestojí. Lidé se mohou svobodně rozhodnout 

                                                 
201 Z malých soukromých plantáží pochází více jak 35 procent palmového oleje.  
202 Systém certifikátů RSPO můžeme rozdělit na certifikovaný palmový olej s ověřeným 

původem, certifikovaný olej míchaný s necertifikovaným nebo olej s certifikátem pro 

každou tunu jeho produkce. Poslední varianta je nejběžnější z důvodu nižší ceny oleje. 

Blíže k dělení URL: http://rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdf 

[2016-4-5]. 

http://rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdf
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a kupovat produkty bez jeho obsahu. Státy mohou regulovat dovoz palmového oleje 

například množstevním omezením nebo daněmi203.  Tato surovina je na Evropském 

trhu tak rozšířená, že i částečné omezení by zajisté přineslo viditelné výsledky.  

Podle výzkumu204 je i v České republice mnoho odpůrců palmového oleje. 

Třetina respondentů výzkumu odmítá kupovat výrobky s jeho obsahem205. 

Problematické je, že na mnoha výrobcích je obsah palmového oleje maskován 

jiným označením206, přestože od roku 2014 podle Nařízení Evropské unie207 musí 

být původ obsaženého oleje přesně označen.  

Otázkou však zůstává, jestli pro velkou část lidí není rozhodující cena 

produktů než situace, v jaké se nachází nevyčíslitelné množství rozlohy pralesů 

jihovýchodní Asie.  

Lze jen spekulovat, kterým rostlinným tukem bude palma olejná nahrazena, 

a která rostlina by byla schopna nahradit její poptávku. Do popředí se poslední 

dobou dostává olej kokosový získávaný z ořechů kokosové palmy. Vzhledem 

k jeho vlastnostem je pro lidský organismus mnohem vhodnější než olej palmový. 

Kokosové palmy se pěstují v tropickém pásu, převážně v jihovýchodní Asii a 

v Africe. Je těžké určit, jaké následky by přineslo životnímu prostředí rozšíření 

plantáží palmy kokosové a tím i nahrazení současných olejných plantáží.  

                                                 
203 Francie zavedla opatření ke snížení dovozu palmového oleje. V zákoně o biodiverzitě 

je upraven nový druh daně ukládané za každou dovezenou tunu palmového oleje. Daň bude 

vybírána od roku 2017 a činí 30 Euro za tunu. V následujících letech se částka ztrojnásobí.  

Mongabay Series: France imposes new palm oil tax. 24. 3. 2016. Blíže URL: 

http://news.mongabay.com/2016/03/france-imposes-new-palm-oil-tax-indonesia-

malaysia-protest/ [2016-4-4]. 
204 Zprávy: Průzkum pro Český rozhlas: Až třetina Čechů nenakupuje potraviny 

s palmovým olejem. Blíže URL: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/1597219 [2016-3-29]. 
205 Většina nakupujících se soustředí na obsah cukrovinek a sušenek. Ve většině těchto 

výrobků palmový olej opravdu je a velmi zajímavé pokusit se najít výrobky bez jeho 

obsahu. 
206 Na některých výrobcích najdeme označení jako rostlinný olej/tuk.   
207 Nařízení Evropského parlamentu a rady č.1169/2011 o poskytování informací o 

potravinách spotřebitelům. 

http://news.mongabay.com/2016/03/france-imposes-new-palm-oil-tax-indonesia-malaysia-protest/
http://news.mongabay.com/2016/03/france-imposes-new-palm-oil-tax-indonesia-malaysia-protest/
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/1597219
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10. Shrnutí problematiky životního prostředí Indonésie 

a vlivy jednotlivých faktorů na klima 
 

Rychlý úbytek pralesa narušuje nejen biodiverzitu přirozených druhů se 

v nich vyskytujících208, ale rozsáhlým kácením pralesů se do ovzduší uvolňují i 

skleníkové plyny půdou přirozeně zadržované. Deforestrace je bezesporu činnost, 

která má velký vliv nejen na klima Indonésie, ale i klima celého světa. Rozvinutý 

svět by se měl k tomuto faktu zodpovědněji postavit a nabídnout rozvojovým 

státům, pro které je kácení vzácných pralesů ekonomicky výhodné, například 

ekonomickou či jinou podporu. Zjednodušeně řečeno, už nejde jen o životní 

prostředí a budoucnost té dané země, ale celého světa. Zachovávání pralesů v dobré 

kondici a kroky k jeho obnově jsou jedním z kroků, jak čelit globálnímu oteplování 

a změnám klimatu.  

Jako jednu z příčin rozsáhlého kácení lesů s účelem uvolnění plochy je již 

výše zmíněné pěstování palmy olejné. Palma olejná je běžně se vyskytující rostlina 

v Africe a v původní oblasti výskytu byla běžně využívána a neměla žádné 

negativní vlivy na životní prostředí. Se zvýšením poptávky po oleji z ní lisovaném 

začala být pěstována v Jihovýchodní Asii, kde jí musely ustoupit pralesy plné 

ojedinělých druhů.  

Problém nelze spatřovat v palmě olejné jako takové, ale v lobbingu 

společností, které řídí ze shora celý proces. Bohužel ani místní obyvatelé nic 

nezmohou, jsou jen loutkami na samotném konci celého procesu. Jedná se o lidi 

z oblastí, kde se tito lidé po desetiletí živili sběrem rostlin a dříví v pralese, které 

následně prodávali na trhu. Životní úroveň v těchto oblastech je velmi nízká, 

dovoluji si říci na pokraji chudoby. Proto je pro místní práce na plantážích lákavá a 

poskytuje jim alespoň nějakou jistotu. Za každodenní náročnou práci na plantáži si 

sběrač vydělá necelých 40 euro měsíčně. Jejich plat za práci na plantážích a sběr 

                                                 
208 Na 25 hektarech Indonéského pralesa se může vyskytovat až 700 druhů stromů. 
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plodů palmy olejné je směšně malý, ale i přesto nelze v jejich finanční situaci 

očekávat bojkot při vysazování nových plantáží.   

Indonésané si starosti s životním prostředí nedělají. Žijí dneškem a 

budoucnost není dostatečně předmětná. Ochrana životního prostředí je většinou 

místních obyvatel stále brána jako nadstandardní činnost, která stojí v pozadí.  
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ZÁVĚR 
 

Změna klimatu je přirozený proces, který se na naší planetě opakuje po 

tisíciletí. Klima se postupně mění nezávisle na výskytu zvýšeného množství 

skleníkových plynů v atmosféře zcela přirozeně. Skleníkové plyny ovlivňují jev 

zvaný globální oteplovaní, které má vliv na klimatické změny planety.  

Nelze popírat, že postupně dochází ke globálnímu oteplování, i když se 

v různých oblastech projevuje rozdílnou intenzitou. Globální oteplování se ale 

neobjevuje na naši planetě poprvé a úzce souvisí s klimatickými změnami 

probíhajícími po tisíciletí. Ve středověku se evropské počasí přirozeně oteplilo do 

takové míry, že se daly pěstovat rostliny, pro které je i dnešní regionální klima příliš 

chladné209. Na našem dnešním území se v letech mezi 850 až 1200 pěstovaly 

melouny a v oblasti Porýní fíkovníky. 

Následky globálního oteplování nelze přesně určit, proto jsou předmětem 

vědeckého bádání a některé předpokládané scénáře jsou katastrofálnější a některé 

celou situaci zlehčují. Průměrná globální teplota se za 100 let zvýšila o 0,74°C210. 

Podle posledního měření NASA211 je letošní (2016) měsíc únor nejteplejším 

měsícem od konce 19. století212. Průměrná teplota byla v tomto měsíci o  

1,35°C oproti průměrným teplotám z 20. století.  

První kroky vedoucí k právní úpravě ochrany životního prostředí můžeme 

spatřovat od 50. let 20. století. Jsou spojeny s uvědoměním světové společnosti o 

nezbytnosti ochrany přirozeného životního prostředí před rostoucí průmyslovou a 

jinou činností pro další generace.  

                                                 
209 KUTÍLEK, Miroslav. Racionálně o globálním oteplování, Praha: Dokořán, 2008. ISBN 

978-80-7363-183-3. Str. 50. 
210 Mezivládní panel pro změnu klimatu: Souhrnná správa pátá hodnotící zpráva IPCC. 

2014, str. 2. 
211 Independent. Climate change: February was hottest month on record as ’exceptional‘ 

NASA figures show global warming surge. Březen 2016. Blíže URL: 

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-nasa-

february-hottest-month-on-record-a6930981.html [2016-3-24]. 
212 NASA. Global Land-Ocean Temperature Index. Viz příloha č. 3.  

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-nasa-february-hottest-month-on-record-a6930981.html
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-global-warming-nasa-february-hottest-month-on-record-a6930981.html
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O klimatických změnách se poprvé veřejně hovořilo a byla uznána jejich 

existence a možný negativní dopad na život budoucích generací v 70. letech  

20. století. Tím vznikla potřeba podnikat kroky omezující činnosti a emise látek, 

které mají negativní vliv na stav klimatu. V návaznosti na počátek řešení 

klimatických změn byl založen Mezivládní panel pro klimatické změny IPCC jako 

hlavní pozorovatel klimatických změn a jejich dopadů.  

K vytvoření mezinárodního rámce pro řešení negativních dopadů 

klimatických změn a snižování emisí skleníkových plynů byla přijata smluvními 

státy Rámcová úmluva OSN o změně klimatu v roce 1992. V návaznosti na tuto 

úmluvu následovalo mnoho konferencí a přijatých úmluv a dohod, jejichž cíle byly 

prakticky stejné, a to podniknout celosvětové kroky k ochraně klimatu, zajistit 

nezhoršování jeho stavu, snížit emise skleníkových plynů a vytvořit strategie na 

přizpůsobení se případným klimatickým změnám.  

Poslední závazek smluvních států přijatý na Pařížské konferenci k Rámcové 

úmluvě OSN o změně klimatu je podnikat všechny nezbytné kroky k omezení 

oteplení planety o více než 2°C213. I přes značnou kritiku této konference je 

předčasné dělat závěry o plnění tohoto závazku a jeho přínosnosti. 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou životního prostředí 

a změnami klimatu v Indonésii. Poukázala jsem na vybrané činnosti, které mají 

negativní dopady nejen na životní prostředí a klima Indonésie, ale i na stav 

světového klimatu. Velmi negativní vliv na životní prostředí má destrukce deštných 

pralesů, kterých je každoročně v Indonésii pokáceno přes 2 miliony hektarů214. 

Pralesy jsou mýceny za účelem ekonomického prospěchu plynoucího 

z obchodu se dřevem, buničinou či vzniku nových plantáží. Jednou z variant 

                                                 
213 Čl. 2, ods. 1. Pařížské dohody k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. 
214 Matthews Emily: The State of the Forest: Indonesia, 2002. Str. 8. Blíže URL: 

http://pdf.wri.org/indoforest_full.pdf [2016-3-18]. 

http://pdf.wri.org/indoforest_full.pdf
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destrukce pralesů je jejich vypalování, což přináší kromě obrovských emisí oxidu 

uhličitého215 také trvalé zdravotní následky pro místní obyvatele.  

Pěstování palmy olejné je v posledních letech hlavní příčinou rozsáhlého 

odlesňování. Po roce 2000 bylo zhruba více jak 20 procent pralesů pokáceno za 

účelem vysazení nové plantáže palmy olejné.  

V souvislosti s ochranou indonéského životního prostředí a klimatu jsem se 

věnovala jak mezinárodní právní úpravě a závazkům Indonésie, tak místní 

legislativě. Indonésie je smluvním státem většiny důležitých mezinárodních úmluv, 

které se týkají ochrany klimatu. Indonésie má vypracované národní programy a 

strategie, které mají vést k boji proti klimatickým změnám převážně snižováním 

emisí skleníkových plynů, bojem proti deforestraci a vytvořením regionálních 

právních předpisů.   

Bez nadsázky mohu tvrdit, že jsem neočekávala tak podrobnou a velmi 

rozsáhlou právní úpravu v podobě zákonů, vládních nařízeních a dekretů 

prezidenta. Je jimi upravena nejen obecná ochrana životního prostředí216, ale také 

jednotlivých přírodních složek217 a dalších oblastí majících vliv na klima a životní 

prostředí. Vybrané právní předpisy, mající vztah nejen k ochraně klimatu, ale i 

k jednotlivým složkám životního prostředí, jsem ve své diplomové práci podrobněji 

rozebrala a poukázala na jejich cíle a uvedené metody vedoucí k jejich dosažení. 

Mohu konstatovat, že indonéská legislativa poměrně kvalitně upravuje 

ochranu životního prostředí a klimatu, i když doposud neexistuje zákon upravující 

komplexně ochranu klimatu.  Problematická je realizace legislativy jak na celostátní 

úrovni, tak na regionální. Informace o naplňování mezinárodních závazků jsou 

nedohledatelné a lze pouze spekulovat, jestli Indonésií přijaté závazky jsou plněny.  

                                                 
215 Při rozsáhlých lesních požárech v roce 2015 uniklo do atmosféry okolo 1,62 miliardy 

metrických tun oxidu uhličitého. Zdroj: World Resources Institute: With latest fires crisis, 

Indonesia surpasses Russia as World’s fourth – largest emitter, 29.10.2015, Blíže URL: 

http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-

world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter [2016-4-25]. 
216V zákoně o ochraně životního prostředí a metod ochrany přijatý 32/ 2009. 
217 Příkladem je zákon o lesním hospodářství č. 41/ 1999. 

http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter
http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter
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Celý právní řád a jeho uplatňování v praxi je označován za komplexní, ale 

velmi flexibilní. Vlivné osoby této flexibility využívají k prosazení svých zájmů, 

což je jen další projev již tolikrát zmiňované korupce v zemi. Dle mého úsudku má 

Indonésie dostatečné právní předpisy, které mohou chránit životní prostředí a 

klima, je však nezbytné zajistit jejich aplikaci a dohled nad dodržováním 

závazků218.  

 Lze jen spekulovat, jaký podnět by byl v Indonésii potřeba ke změně 

vnímání světa, životního prostředí, nahlížení na budoucnost, odstranění po staletí 

trvajícího systému korupce a nefunkčnosti pravidel. Indonésie je mnou považována 

za „usměvavý219“ stát, mající v posledních desetiletích snahy podnikat velké kroky 

nejen v oblasti životního prostředí a klimatu. Zároveň se Indonésie potýká se 

sociálními problémy, hlubokou korupcí, revolučními náladami v určitých 

regionech a etnickou růzností obyvatel způsobenou její velkou rozlohou. 

V Indonésii je poslední dobou vyvíjeno mnoho snah vedoucí k větší 

společenské osvětě o životním prostředí a ekologii. Aktivní jsou v této oblasti nejen 

indonéské neziskové organizace, které pořádají semináře ve školách a ukazují 

dětem zábavnou formou potřebnost ochrany životního prostředí, ale také neziskové 

organizace a sdružení z celého světa220.  

Možná stačí jen malé přispění společnosti k záchraně alespoň části tak 

unikátního, po tisíce let rostoucího přírodního bohatství v podobě dalších 

mezinárodních závazků či jiných pravidel. 

                                                 
218 Veškeré mé závěry jsem konzultovala s indonéskými vysokoškolskými studenty 

z oboru práva, mezinárodních vztahů, politologie a ekologie. Souhlasili s mými závěry a 

upozornili mě, že se jejich generace (okolo 25 let) snaží žít jimi nazývaný european 

lifestyle, který kromě většího světového rozhledu, názorů, touhy cestovat a poznávat svět 

obsahuje i větší uvědomění a ohleduplnost k životnímu prostředí.  
219 Míněno ve smyslu, že většina obyvatele je vždy velmi přátelsky a usměvavě naladěna a 

každá obtíž je řešena s úsměvem na rtech.  
220 Ráda bych zmínila snahy českého projektu Green life, který se kromě osvěty snaží 

zachránit část pralesa u hranice národního parku Gunung Leuser na Sumatře. Dále 

provozuje stanici na záchranu tygra sumaterského a na ostrově Nusa Penida záchranou 

stanici pro mořské želvy, kde jsem v roce 2009 měsíc působila jako dobrovolník. 
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Seznam použitých zkratek 
 

COP   Conference of the Parties 

IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change 

OSN   Organizace Spojených Národů 

REDD   Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 

RPPHL  Plán ochrany životního prostředí a metod jeho ochrany 

RSPO   Roundtable on Sustainable Palm Oil 

UNEP  United Nations Environment Programme 

USA   Spojené státy americké 
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Příloha č. 1 – Graf 10 největších producentů skleníkových plynů 
 

Zdroj: World Resources Institute. CAID Climate Data Explorer. Data z roku 2012.  

Blíže URL: http://www.wri.org/blog/2015/06/infographic-what-do-your-countrys-

emissions-look [2016-4-29]. 
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Příloha č. 2 – Graf světově největších producentů oxidu uhličitého 
 

 

Zdroj: http://www.statista.com/ - The largest producers of CO2 emissions 

worldwide in 2015, based on their share of global CO2 emissions. 2016.  

Blíže URL: http://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-

world/ [2016-5-20]. 
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Zdroj: NASA Datasets and Images – Climate Impacts. 

Blíže URL: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt [2016-4-
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Příloha č. 4 – Dopad změny klimatu na produkci potravin - 

rybolov 
 

 

Mapa znázorňuje oblasti, kde se vlivem globálního oteplování sníží množství 

přirozeného výskytu ryb. 

Zdroj: Souhrnná zpráva Páté hodnotící zprávy IPCC, 2014. 
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Zdroj: NASA AIRS Atmospheric Infrared Sounder  

Blíže URL: http://airs.jpl.nasa.gov/data/overview [2016-5-20]. 
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Shrnutí 
 

Tato diplomová práce se zabývá ochranou klimatu z hlediska práva. V první 

kapitole je blíže popsán klimatický systém Země, jeho postupný vývoj a jeho 

jednotlivé složky. Druhá kapitola se věnuje skleníkovým plynům a vlivům, které 

má jejich zvýšené množství v atmosféře na klimatický systém Země. Jev zvaný 

globální oteplování je popsán ve třetí kapitole, která bere v úvahu i možné dopady 

globálního oteplování na životní prostředí.  

Historický vývoj ochrany životního prostředí a klimatu nalezneme 

v kapitole 5., která se blíže věnuje vybraným právním prostředkům ochrany klimatu 

a jejich vývoji. Popisuje postupný trend v rozvoji práva ochrany klimatu od prvních 

úmluv až po celosvětové konference.  

Druhá část práce je věnována vybraným právním otázkám změny klimatu 

v Indonésii. Kromě otázek změny klimatu jsou diskutovány i vybrané otázky 

ochrany životního prostředí, které blízce souvisí s klimatem. V kapitole 7. jsou 

popsány nejdůležitější mezinárodní závazky Indonésie vztahující se k ochraně 

klimatu. Osmá kapitola podrobněji rozebírá vybrané indonéské národní právní 

předpisy věnující se ochraně klimatu, jakožto národní zprávy, akční plány a 

jednotlivé zákony. Další právní předpisy jsou zařazeny do následující kapitoly, 

které je věnována vybraným činnostem ohrožující životní prostředí a klima 

Indonésie. Jedná se o kácení deštných pralesů, jejich vypalování a problematiku 

pěstování a zakládání nových plantáží palmy olejné. V 10. kapitole je shrnuta 

problematika životního prostředí a klimatu Indonésie, jeho ochrany a právní 

regulace.  

K práci jsou přiloženy přílohy v podobě grafů, znázorňující největší světové 

producenty skleníkových plynů a oxidu uhličitého, a fotografií věnovaných druhé 

části diplomové práce.  
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Climate protection from the legal point of view 

 (selected legal issues of climate protection in 

Indonesia) 
 

 

 

Summary 
 

The diploma thesis is concerned with the climate change from the legal point 

of view. The first chapter analyses the global climate system in general, its 

development in historical context and particular components of the climate system. 

The second chapter addresses greenhouse gases and the consequences of their 

increased atmospheric concentration on the global climate. The phenomenon of 

climate change is described in the third chapter, which also takes into consideration 

potential effects of global warming on the natural environment. 

The history of environmental protection and the protection of the climate 

could be found in the fifth chapter, which is also concerned with a number of 

selected legal instruments aiming to protect the climate. The chapter also describes 

the history and development of the climate protection law from the first 

international treaties to global conferences. 

The second part of the thesis deals with selected issues regarding the climate 

change in Indonesia. Besides a number issues linked with the climate change, this 

part also discuss various problems of natural environment closely connected with 

the climate change. The seventh chapter aims to analyse the most important 

international obligations regarding the climate change. The next, eight, chapter 

closely examines legal regulation of the climate change, along with national reports, 

action plans and selected pieces of legislation. In addition, more pieces of 

legislation are mentioned in the context of issues addressed in respective chapters 
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categorised according to a particular activities endangering the climate in Indonesia, 

such as deforestation by the means of cutting or burning the tress and the issue of 

setting up new oil palm plantations. The tenth chapter summarises the whole issue 

of the natural environment and climate in Indonesia, the various means of its 

protection and relevant legal regulation. 

There are also annexes enclosed to the thesis, e.g. a chart of the biggest 

producers of greenhouse gases, carbon dioxide and photos related to the second part 

of the thesis. 
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Abstrakt 
 

Diplomová práce se věnuje problematice globální změny klimatu, popisuje 

jeho postupný vývoj a jednotlivé klimatické složky. V práci je blíže popsán vliv 

skleníkových plynů na klima a jev zvaný globální oteplování, jeho projevy a 

následky. Samostatná kapitola pojednává o historickém vývoji ochrany životního 

prostředí se zaměřením na ochranu klimatu, kde jsou zmíněny vybrané mezinárodní 

úmluvy a konference.  

Druhá část práce se specializuje na legislativu ochrany klimatu v Indonésii, 

popisuje vliv vybraných činností v globálním měřítku a zmiňuje mezinárodní 

závazky a indonéské právní předpisy směřující k ochraně klimatu.  

 

Abstract  
 

This diploma thesis aims to illuminate the issue of global climate change, 

its progression and describes the components of the climate system. The thesis 

addresses the impact of greenhouse gases on the climate system, the phenomenon 

of global warming, and the consequences along with their manifestations in the 

nature itself. The paper includes one chapter solely dedicated to the characterisation 

of environmental protection in historical context, with emphasis on the climate 

protection.  The chapter also mentions a number of key international agreements 

and conferences.  

The second part of the thesis is concerned with the Indonesian legislation on 

climate protection in Indonesia. It also describes the global-scale impacts of 

selected activities and mentions number of international agreements and Indonesian 

regulation seeking to tackle the issue of climate change. 
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