
Časová osa zachycuje klíčové události světového úsilí v ochraně klimatu – přehled hlavních 
mezinárodních klimatických setkání, jejich aktérů a výstupů.

MEZI NÁR OD NÍ  KL IMATICKÉ DOHODY
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První světová klimatická konference
v Ženevě
Svolaná Světovou meteorologickou 
organizací (WMO), účastní se jí vědci, 
hlavním výstupem je rozhodnutí 
o vzniku Mezivládního panelu pro 
změny klimatu (IPCC).

SETKÁNÍ

VÝSTUPY

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
(mnohostranné dohody, 
úmluvy, protokoly) stanovují 
obecný rámec, k jehož 
naplňování se aktéři zavazují.

KONFERENCE, SUMMITY, 
JEDNÁNÍ A PANELY 
Označují setkání aktérů 
utvářejících klimatickou 
politiku (zejména politiků
či zástupců nevládních 
organizací a byznysu).

POLITIKY 
(konkrétní kroky, legislativní 
opatření a nástroje) slouží 
k naplňování závazků 
plynoucích z mezinárodních 
smluv v kontextu určité 
země.

Vzniká Mezivládní panel
pro změny klimatu (IPCC)

Založen WMO a Programem 
OSN pro životní prostředí 

(UNEP). Jde o apolitický orgán 
sdružující vědce. Každých pět 

let vydává zprávu o stavu 
klimatu.

Vznik Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu (UNFCCC)

Mezinárodní shoda na 
nutnosti řešit klimatickou 

změnu, povinnosti států 
poskytovat přehled o svých 

emisích a účastnit se 
každoročních konferencí 

(COP).

Kjótský protokol
Mezinárodní smlouva
k UNFCCC. Průmyslové 
země se v ní zavázaly 
snížit emise skleníkových 
plynů o 5,2 %. Nyní už 
neplatí, nahradila ji 
Pařížská dohoda.

Systém EU
pro obchodování
s emisemi (ETS)

Zpoplatňuje emitenty 
skleníkových plynů ve 
vybraných sektorech 

hospodářství.

Konference OSN o životním prostředí
a rozvoji v Rio de Janeiru, též známá jako 
Summit Země
Svolaná OSN, účastní se jí 172 zemí
a zástupci nevládních organizací.  
Výstupem je ustanovení Rámcové úmluvy 
o změně klimatu (UNFCCC).

První konference smluvních stran (COP) 
UNFCCC v Berlíně
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COP 3 v Kjótu COP 16 v Kankúnu

Zelený
klimatický fond

Zavazuje ekonomicky 
rozvinuté země

finančně přispívat na 
klimatická opatření

v rozvojových zemích.

Pařížská dohoda  
Mezinárodní dohoda

k UNFCCC, která 
navazuje na Kjóto. 

Podepsána 195 zeměmi, 
stanovuje cíl udržet 

oteplení pod 2 °C a snažit 
se nepřekročit 1,5 °C.

IPCC Zvláštní zpráva 1,5 °C
Shrnující vědecký report
pro vlády, který obsahuje 
cesty k udržení oteplení pod
1,5 °C a klimatické scénáře 
dopadů oteplení, pokud 
dojde k překročení této 
hranice.

Zelená dohoda
pro Evropu

Klimatická politika
EU směřující

k ekologicky udržitel-
nému a bezemisnímu 

hospodářství
a společnosti.

Evropský 
klimatický zákon
EU se právně 
zavázala 
dosáhnout
do roku 2050 
klimatické 
neutrality. 

Fit for 55
Balíček legisla-
tivních návrhů, 
jehož cílem je 
snížit unijní emise 
do roku 2030
o 55 % (oproti 
roku 1990). 
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