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NÁVRH USNESENÍ
Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského
doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu
o biologické bezpečnosti

Předkládací zpráva pro Parlament
Na 5. zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (10. – 15.
10. 2010, Nagoja, Japonsko) byl přijat Nagojsko-kualalumpurský doplňkový protokol
o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti (dále
jen „Doplňkový protokol“). Smluvními stranami nového protokolu mohou být pouze smluvní
strany Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (dále jen „Cartagenský protokol“).
Doplňkový protokol je vystaven k podpisu smluvních stran v sídle OSN v New Yorku v době
od 7. 3. 2011 do 6. 3. 2012.
Cartagenský protokol upravuje zásady ochrany a bezpečnost při zacházení, využívání
a přenosu živých modifikovaných organismů (dále jen „ŽMO“), které vznikají použitím
moderních biotechnologií a které mohou mít nepříznivé účinky na zachování a udržitelné
využívání biologické rozmanitosti a zdraví člověka. Cartagenský protokol vstoupil v platnost
11. září 2003 a od tohoto data je také v platnosti pro ČR (text smlouvy byl publikován
pod č. 89/2005 Sb.m.s.).
Doplňkový protokol byl vypracován na základě článku 27 Cartagenského protokolu, který
uložil smluvním stranám připravit mezinárodní pravidla a postupy v oblasti odpovědnosti
a náhrady škod vzniklých v důsledku přeshraničního pohybu ŽMO.
Mezinárodní vyjednávání návrhu uvedených mezinárodních pravidel zajišťovala jménem
Evropské unie a jejích členských států Komise EU. Obsah a rozsah jejího mandátu byly
vymezeny rozhodnutím Rady EU ze dne 28. 6. 2007 (ve znění pozměňujících rozhodnutí
Rady EU ze dne 29. 4. a 17. 10. 2008 a 11. 6. 2010). Na jeho základě byla Komise zmocněna
k vyjednání mezinárodních pravidel v oblasti odpovědnosti a náhrady škody způsobené
přeshraničním pohybem ŽMO, která budou právně závazná, pouze pokud jde o správně
právní odpovědnost, a jejich plnění si nevyžádá úpravu či změnu existujících pravidel
občanskoprávní odpovědnosti.
Usnesením ze dne 22. prosince 2010 č. 931 ke Zprávě o průběhu a výsledcích 5. zasedání
konference smluvníh stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání
smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti vláda uložila ministrovi
životního prostředí, aby ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních
věcí předložil vládě do 28. února 2011 návrh opatření k zajištění podpisu Doplňkového
protokolu a po jeho podpisu provedl opatření v souvislosti se vstupem Doplňkového
protokolu v platnost. Usnesením ze dne 9. března 2011 č. 179 vláda vyslovila se sjednáním
Doplňkového protokolu souhlas a doporučila prezidentu republiky, aby podepsaný
Doplňkový protokol po vyslovení souhlasu Parlamentem ČR ratifikoval.
Česká republika podepsala Doplňkový protokol dne 11. května 2011 v New Yorku v rámci
ministerského segmentu na 19. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj. Novou smlouvu
podepsaly také Evropská unie a 15 členských států EU (stav ke dni 31. července 2011).
Doplňkový protokol je mezinárodní smlouvou, která podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (článek 49) vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu ČR
a následnou ratifikaci prezidentem republiky. Předložený návrh usnesení vlády vyjadřuje
souhlas vlády se sjednáním Doplňkového protokolu a doporučuje prezidentovi republiky, aby

zmocnil velvyslankyni, stálou představitelku České republiky při OSN v New Yorku
k podpisu nové mezinárodní smlouvy a aby ji po jejím podpisu a vyslovení souhlasu
Parlamentem ratifikoval. Součástí návrhu usnesení vlády jsou dále opatření spojená
s ratifikačním procesem a prováděním nové smlouvy po jejím vstupu v platnost.
Doplňkový protokol stanoví mezinárodní pravidla a postupy pro případy škody vzniklé
v souvislosti přeshraničním pohybem ŽMO podle zásad správní odpovědnosti, tzn. stanoví
základní právní rámec pro povinné osoby (provozovatele) a příslušné orgány státu, které vůči
provozovateli vykonávají působnost a pravomoc svěřenou jim v oblasti nakládání s ŽMO
vnitrostátním právem.
Doplňkový protokol předpokládá v řadě otázek uplatnění vnitrostátního práva smluvních
stran, konkrétně u definice pojmu provozovatel (článek 2), požadavku příčinné souvislosti
mezi škodami a ŽMO (článek 4), protiopatření v případě škod (článek 5), výjimky z uplatnění
odpovědnosti (článek 6), stanovení lhůt pro uplatnění odpovědnosti (článek 7), finančních
limitů pro náhradu nákladů (článek 8), finančního zabezpečení odpovědnosti (článek 10)
a vztahu k občanskoprávní odpovědnosti (článek 12).
V omezeném rozsahu se Doplňkový protokol zabývá občanskoprávní odpovědností (okrajově
v článku 5 o protiopatřeních a v samostatném článku 12). Z přijaté úpravy však smluvním
stranám nevyplývá závazek vypracovat pro případy škod způsobených přeshraničním
pohybem ŽMO zvláštní pravidla pro oblast občanskoprávních vztahů.
Stručný přehled úpravy
Článek 1 – upravuje cíl úpravy, jímž je podpora ochrany a udržitelnéo využívání biologické
rozmanitosti, a to i s přihlédnutím na lidské zdraví.
Článek 2 – vymezuje základní pojmy, jimiž jsou konference smluvních stran úmluvy sloužící
jako zasedání smluvních stran protokolu, škoda, provozovatel, protiopatření a významné
nepříznivé účinky.
Škodou se rozumí nepříznivé účinky na ochranu a udržitelné využívání biologické
rozmanitosti, rovněž s přihlédnutím k rizikům pro lidské zdraví, které musí být měřitelné
nebo jinak pozorovatelné a významné.
Provozovatelem je každá osoba, která má přímou nebo nepřímou kontrolu nad živým
modifikovaným organismem. Kategorie osob, které pod tento pojem spadají jsou uvedeny
příkladmo s tím, že jejich konkretizace se přenechává vnitrostátním právním předpisům.
Protiopatření – Doplňkový protokol vymezuje účel sledovaný protiopatřeními, jímž je
prevence, t.j. předcházení škodám a obnova biologické rozmanitosti. U obnovy pak vymezuje
v jakém pořadí která opatření mají být použita.
Významné nepříznivé účinky Doplňkový protokol nedefinuje, ale vymezuje pouze příkladmo
základní okruh faktorů, které především charakterizují takové nepříznivé účinky.
Kromě výše zmíněných pojmů se pro potřeby Doplňkového protokolu použijí také pojmy
definované v článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti (dále jen „Úmluva“) a článku 3
Cartagenském protokolu.
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Článek 3 – určuje rozsah působnosti Doplňkového protokolu, který se vztahuje na škody
způsobené ŽMO, jež mají původ v přeshraničním pohybu a jsou určené k přímému užití jako
potraviny nebo krmiva nebo ke zpracování, uzavřenému nakládání nebo záměrnému zavádění
do životního prostředí. U záměrných přeshraničních pohybů ŽMO se protokol vztahuje
na škody vyplývající z používání ŽMO, které bylo povoleno příslušným orgánem státu a také
na škody vzniklé z neúmyslných a nezákonných přeshraničních pohybů ve smyslu článků 17
a 25 Cartagenského protokolu. Z hlediska územní působnosti se Doplňkový protokol vztahuje
na škody, k nimž došlo na území v rámci vnitrostání jurisdikce smluvních stran.
Článek 4 – stanoví požadavek příčinné souvislosti mezi škodami a ŽMO, která musí být
v souladu s úpravou obsaženou ve vnitrostátních právních předpisech.
Článek 5 – řeší základní okruh povinností pro provozovatele (poskytnutí potřebných
informací, vhodná opatření) a příslušný orgán státu (určení provozovatele, který škodu
způsobil, stanovení jaká protiopatření má provozovatel přijmout) v případě vzniku škody.
Upravuje také postup v případě, že provozovatel neučiní potřebná opatření, včetně vymáhání
nákladů od provozovatele. Protiopatření při vzniku škody musí být prováděna v souladu
s vnitrostátními předpisy. Ty navíc mohou upravit situace, kdy provozovatel není povinen
nést náklady a výdaje na provedená opatření. Vnitrostátní úpravě se rovněž svěřuje stanovení
opravných prostředků proti rozhodnutí, jímž příslušný orgán provozovateli ukládá provést
nezbytná protiopatření.
Článek 6 – upravuje okruh možných výjimek z odpovědnosti, k nimž patří vyšší moc, válečný
akt a občanské nepokoje. Smluvní strany mohou ve svých vnitrostátních předpisech určit,
které z těchto výjimek uplatní, popř. mohou upravit další výjimky.
Článek 7 – stanoví, že smluvní strany ve svých vnitrostátních předpisech mohou upravit
relativní/absolutní lhůty týkající se uplatnění odpovědnostního vztahu, včetně počátku běhu
těchto lhůt.
Článek 8 – umožňuje smluvním stranám upravit si podle svého uvážení finanční limity
pro náklady vynaložené na protiopatření při vzniku škod.
Článek 9 – podle tohoto ustanovení protokol nesmí omezit právo provozovatele nebo bránit
jeho právu na postih vůči třetí osobě.
Článek 10 – stanoví, že finanční zabezpečení si smluvní strany určují svými vnitrostátními
předpisy.
Článek 11 – doplňuje vymezení rozsahu působnosti Doplňkového protokolu, který
se nevztahuje na práva a povinnosti států v souvislosti s odpovědností států za jednání
v rozporu s mezinárodním právem.
Článek 12 – řeší vztah k občanskoprávní odpovědnosti. Smluvní strany mají povinnost
stanovit vnitrostátní pravidla pro případy škod ve smyslu Doplňkového protokolu. Samy však
mají posoudit, zda použijí již existující předpisy, včetně občanskoprávních předpisů, nebo
pro občanskoprávní odpovědnost vypracují nová pravidla.
Pokud jde o občanskoprávní odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které jsou spojené
se škodami vzniklými v důsledku přeshraničního pohybu ŽMO (tj. spojené se škodami podle
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článku 2 Doplňkového protokolu), je na uvážení smluvních stran, jestli využijí obecné právní
předpisy o občanskoprávní odpovědnosti nebo vypracují za tímto účelem
pro oblast občanskoprávních vztahů nová pravidla, popřípadě zvolí kombinaci těchto dvou
možností. Ustanovení současně uvádí okruh otázek, které by právní úprava občanskoprávní
odpovědnosti měla zahrnovat.
Článek 13 - ukládá konferenci smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran
Doplňkového protokolu přezkoumávat každých pět let jeho účinnost. První přezkum má být
proveden po uplynutí pěti let od vstupu tohoto protokolu v platnost.
Článek 14 – upravuje institucionální zajištění Doplňkového protokolu – v souladu s článkem
32 odst. 2 Úmluvy bude prováděním smlouvy pověřena konference smluvních stran sloužící
jako zasedání smluvních stran. Konference bude mimo jiné pravidelně přezkoumávat plnění
Doplňkového protokolu, přijímat rozhodnutí k jeho provádění a plnit další funkce vyplývající
z článku 29 odstavce 4 Cartagenského protokolu.
Článek 15 – svěřuje sekretariátu Úmluvy funkci sekretariátu Doplňkového protokolu.
Článek 16 – upravuje vztah k Úmluvě a Cartagenskému protokolu – pokud Doplňkový
protokol nestanoví jinak, použijí se na něj přiměřeně ustanovení obou uvedených smluv.
Článek 17 – stanoví lhůtu pro vystavení Doplňkového protokol k podpisu smluvních stran
(7. březen 2011 – 6. březen 2012).
Článek 18 – určuje podmínky vstupu Doplňkového protokolu v platnost. Smlouva vstoupí
v platnost devadesátým dnem po uložení čtyřicáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo
přistoupení států nebo organizací pro regionální hospodářskou integraci, jež jsou smluvními
stranami protokolu.
Článek 19 – stanoví, že k Doplňkovému protokolu nelze uplatnit žádné výhrady.
Článek 20 – upravuje podmínky odstoupení od smlouvy. K tomuto kroku může smluvní
strana přistoupit dva roky po vstupu smlouvy v platnost. Odstoupení smluvní strany
od Cartagenského protokolu bude mít za následek i odstoupení od Doplňkového protokolu.
Článek 21 – upravuje platnost textu Doplňkového protokolu v pěti oficiálních jazycích OSN
a místo uložení jeho prvopisu.
Správní odpovědnost v souvislosti se škodami na životním prostředí je řešena v ČR zákonem
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
Tímto zákonem byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES
o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním
prostředí. Úprava obsažená v Doplňkovém protokolu je kompatibilní s oběma citovanými
právními předpisy, resp. umožňuje v řadě otázek uplatnit vnitrostátní právní předpisy.
Doplňkový protokol je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu
ČR, se závazky vyplývajícími z členství ČR v Evropské unii a se závazky vyplývajícími
pro ČR z jiných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.
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Doplňkový protokol nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou
sféru. Smluvní strany si ponechávají právo stanovit svými právními předpisy finanční
zajištění (článek 10 protokolu). Z podobné koncepce vychází směrnice č. 2004/35 ES, která
svěřuje řešení nástrojů finančního zajištění členským státům (článek 14 směrnice). Platný
zákon č. 167/2008 Sb. upravuje finanční zajištění (§ 14 zákona). Ministerstvo životního
prostředí připravuje prováděcí úpravu k tomuto ustanovení – „nařízení vlády o finančním
zajištění k provedení zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě“, jehož
zpracování je ve fázi připomínkového řízení.
Navrhuje se určit Ministerstvo životního prostředí orgánem odpovědným za provádění
Doplňkového protokolu.
Přijetím Doplňkového protokolu byl naplněn nejenom závazek smluvních stran vyplývající
z článku 27 Cartagenského protokolu. Nová smlouva vytváří předpoklady k uplatnění
společných mezinárodních zásad pro řešení možných nežádoucích dopadů využívání
moderních technologií. Jejím cílem je přispět k účinnému zajištění ochrany v oblasti
bezpečného přenosu a využívání ŽMO a tím k lepší implementaci Cartagenského protokolu.
Doplňkový protokol představuje důležitý mezinárodní nástroj, který pomůže státům, jež
nemají odpovídající předpisy pro odpovědnost a náhradu škod ve vztahu k přeshraničnímu
pohybu ŽMO, prosadit jejich přijetí na vnitrostátní úrovni. Tento jeho žádoucí dopad
potvrdila při mezinárodním vyjednávání textu smlouvy řada rozvojových států. Přistoupení
ČR k této mezinárodní smlouvě je i v zájmu podnikatelských subjektů působících v oblasti
moderních biotechnologií, neboť budou mít pro svou činnost právní rámec potřebný
z hlediska řešení případných nežádoucích dopadů takové činnosti na životní prostředí.

V Praze dne

2011

předseda vlády
RNDr. Petr Nečas
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NAGOJSKO – KUALALUMPURSKÝ DOPLŇKOVÝ PROTOKOL O ODPOVĚDNOSTI
A NÁHRADĚ ŠKOD KE CARTAGENSKÉMU PROTOKOLU O BIOLOGICKÉ
BEZPEČNOSTI

Smluvní strany tohoto doplňkového protokolu
jako smluvní strany Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o
biologické rozmanitosti (dále jen „protokol“),
berouce v úvahu zásadu 13 Deklarace o životním prostředí a rozvoji přijaté v Riu,
opětně stvrzujíce přístup založený na předběžné opatrnosti obsažený v zásadě 15 Deklarace
o životním prostředí a rozvoji přijaté v Riu,
uznávajíce, že je třeba stanovit vhodná protiopatření tam, kde došlo ke škodě nebo je
dostatečně vysoká pravděpodobnost, že se tak stane, a to v souladu s protokolem,
s odvoláním na článek 27 protokolu
dohodly se následovně:

Článek 1
Cíl
Cílem tohoto doplňkového protokolu je přispět k ochraně a udržitelnému využívání
biologické rozmanitosti, rovněž s přihlédnutím k rizikům pro lidské zdraví, stanovením
mezinárodních pravidel a postupů v oblasti odpovědnosti a náhrady škod týkající se živých
modifikovaných organismů.

Článek 2
Používání termínů
1.
Pro tento doplňkový protokol se použijí termíny použité v článku 2 Úmluvy o biologické
rozmanitosti, dále jen „úmluva“, a článku 3 protokolu.
2.

Pro účely tohoto doplňkového protokolu se dále:

(a)
„konferencí smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran protokolu“
rozumí konference smluvních stran úmluvy sloužící jako zasedání smluvních stran protokolu;
(b)
„škodou“ rozumí nepříznivé účinky na ochranu a udržitelné využívání biologické
rozmanitosti, rovněž s přihlédnutím k rizikům pro lidské zdraví, které:
(i)

jsou měřitelné nebo jinak pozorovatelné s přihlédnutím k vědecky
stanoveným základním stavům, jsou-li dostupné, uznaným příslušným
orgánem, který bere v úvahu veškeré další změny způsobené lidmi a přirozené
změny; a

(ii)

jsou významné, jak je uvedeno v odstavci 3 níže;

(c)
„provozovatelem“ rozumí každá osoba mající přímou nebo nepřímou kontrolu nad
živým modifikovaným organismem, která může podle potřeby a jak je stanoveno vnitrostátními
právními předpisy zahrnovat mimo jiné držitele povolení, osobu, která uvedla živý modifikovaný
organismus na trh, vývojového projektanta, výrobce, oznamovatele, vývozce, dovozce, dopravce
či dodavatele;
(d)

3.

„protiopatřeními“ rozumí přiměřené kroky, jejichž účelem je:
(i)

předcházet, minimalizovat, omezit, zmírnit nebo se jiným vhodným způsobem
vyvarovat škodám;

(ii)

obnovit biologickou rozmanitost prostřednictvím kroků, které budou
podniknuty v následujícím pořadí:
a.

obnova biologické rozmanitosti do stavu, který existoval před vznikem
škod, nebo do stavu, který se nejvíc blíží takovému stavu; a pokud
příslušný orgán rozhodne, že to není možné;

b.

obnova provedená, mimo jiné, nahrazením ztráty biologické
rozmanitosti jinými složkami biologické rozmanitosti pro tentýž nebo
jiný způsob použití, a to v tomtéž nebo podle potřeby jiném místě.

„Významné“ nepříznivé účinky se stanoví na základě faktorů, jako jsou:

(a)
dlouhodobá nebo trvalá změna, tj. změna, u níž v přiměřené časové lhůtě nedojde
k náhradě škod prostřednictvím přirozené obnovy;
(b)
rozsah kvalitativních a kvantitativních změn, které mají nepříznivý vliv na složky
biologické rozmanitosti;
(c)

snížení schopnosti složek biologické rozmanitosti poskytovat zboží a služby;

(d)

rozsah jakýchkoli nepříznivých účinků na lidské zdraví v rámci protokolu.

Článek 3
Oblast působnosti
1.
Tento doplňkový protokol se vztahuje na škody způsobené živými modifikovanými
organismy, které mají původ v přeshraničním pohybu. Uvedené živé modifikované organismy jsou
takové, které:
(a)

jsou určeny k přímému užití jako potravina nebo krmivo nebo ke zpracování;

(b)

jsou určeny k uzavřenému nakládání;

(c)

jsou určeny k záměrnému zavádění do životního prostředí.

2
Pokud jde o záměrné přeshraniční pohyby, tento doplňkový protokol se vztahuje na škody
vyplývající z povoleného používání živých modifikovaných organismů uvedených výše v odstavci
1.
3.
Tento doplňkový protokol se rovněž vztahuje na škody vyplývající z neúmyslných
přeshraničních pohybů podle článku 17 protokolu, jakož i na škody vyplývající z nezákonných
přeshraničních pohybů podle článku 25 protokolu.
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4
Tento doplňkový protokol se vztahuje na škody vyplývající z přeshraničního pohybu
živých modifikovaných organismů, který byl zahájen po vstupu tohoto doplňkového protokolu
v platnost pro smluvní stranu, do jejíž jurisdikce byl přeshraniční pohyb uskutečněn.
5.
Tento doplňkový protokol se vztahuje na škody, k nimž došlo na území v rámci vnitrostátní
jurisdikce smluvních stran.
6.
Při řešení škod, k nimž došlo na území v rámci vnitrostátní jurisdikce smluvních stran,
mohou smluvní strany použít kritéria stanovená jejich vnitrostátními právními předpisy.
7.
Vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádí tento doplňkový protokol, se rovněž vztahují
na škody vyplývající z přeshraničních pohybů živých modifikovaných organismů ze států, které
nejsou smluvními stranami.

Článek 4
Příčinná souvislost
Musí být stanovena příčinná souvislost mezi škodami a příslušným živým modifikovaným
organismem, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 5
Protiopatření
1.
V případě škod smluvní strany budou v závislosti na požadavcích příslušného orgánu
vyžadovat, aby příslušný provozovatel či provozovatelé:

2.

(a)

neprodleně informoval/i příslušný orgán;

(b)

vyhodnotil/i škody; a

(c)

přijal/i vhodná protiopatření.

Příslušný orgán je povinen:
(a)

určit provozovatele, který škody způsobil;

(b)

vyhodnotit škody; a

(c)

určit, která odpovídající protiopatření by měl provozovatel přijmout.

3.
Pokud příslušné informace, včetně dostupných vědeckých informací a informací
dostupných v Informačním systému pro biologickou bezpečnost, naznačují, že v případě nepřijetí
včasných protiopatření existuje dostatečná pravděpodobnost vzniku škod, provozovatel je povinen
přijmout vhodná protiopatření, aby se takovým škodám zabránilo.
4.
Příslušný orgán může provést vhodná protiopatření, zejména pokud tak neučinil
provozovatel.
5.
Příslušný orgán je oprávněn vymáhat od provozovatele náklady a výdaje na vyhodnocení
škod a provedení takových vhodných protiopatření, jakož i náklady a výdaje s tím spojené. Strany
mohou ve svých vnitrostátních předpisech stanovit další situace, v nichž provozovatel není
povinen nést náklady a výdaje.
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6.
Rozhodnutí příslušného orgánu, kterými se od provozovatele vyžaduje provést
protiopatření, by měla být odůvodněna. Taková rozhodnutí by měla být provozovateli oznámena.
Vnitrostátní právní předpisy stanoví opravné prostředky, včetně možnosti správního nebo
soudního přezkoumání takových rozhodnutí. Příslušný orgán v souladu s vnitrostátními právními
předpisy také informuje provozovatele o dostupných opravných prostředcích. Využívání těchto
opravných prostředků nebrání příslušnému orgánu, aby přijal za přiměřených okolností
odpovídající protiopatření, nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak.
7.
Při provádění tohoto článku a s cílem vymezit konkrétní protiopatření, která budou
příslušným orgánem požadována nebo přijímána, mohou smluvní strany podle potřeby posoudit,
zda jsou opatření již upravena jejich vnitrostátními právními předpisy upravujícími
občanskoprávní odpovědnost.
8.
Protiopatření musejí být provedena v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 6
Výjimky
1.

Strany mohou svými vnitrostátními právními předpisy stanovit následující výjimky:
(a)

vyšší moc neboli vis maior; a

(b)

válečný akt a občanské nepokoje.

2.
Strany mohou svými vnitrostátními právními předpisy stanovit další výjimky a zmírnění,
jež považují za vhodné.

Článek 7
Lhůty
Strany mohou svými vnitrostátními právními předpisy stanovit:
(a)

relativní, popř. absolutní lhůty, včetně lhůt pro kroky spojené s protiopatřeními; a

(b)

počátek období, ke kterému se lhůta vztahuje.

Článek 8
Finanční limity
Smluvní strany mohou svými vnitrostátními právními předpisy stanovit finanční limity pro
náhradu nákladů a výdajů spojených s protiopatřeními.

Článek 9
Právo na náhradu
Tento doplňkový protokol nesmí omezit právo nebo bránit právu na postih nebo
odškodnění, které má provozovatel vůči jakékoli jiné osobě.
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Článek 10
Finanční zabezpečení
1.
Smluvní strany si ponechávají právo stanovit svými vnitrostátními právními předpisy
finanční zabezpečení.
2.
Smluvní strany uplatní právo uvedené výše v odstavci 1 způsobem, který je v souladu s
jejich právy a povinnostmi podle mezinárodního práva, a to s přihlédnutím k posledním třem
odstavcům preambule protokolu.
3.
První zasedání konference smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran
protokolu po vstupu doplňkového protokolu v platnost požádá sekretariát o provedení komplexní
studie, která se bude zabývat mimo jiné:
(a)

formami mechanismů finančního zabezpečení;

(b)
posouzením ekologických, ekonomických a společenských dopadů těchto
mechanismů, zejména na rozvojové země; a
(c)

stanovením vhodných subjektů pro zajištění finančního zabezpečení.

Článek 11
Odpovědnost států za jednání v rozporu s mezinárodním právem
Tento doplňkový protokol se nedotýká práv a povinností států vyplývajících z pravidel
obecného mezinárodního práva, pokud jde o odpovědnost států za jednání v rozporu
s mezinárodním právem.

Článek 12
Provádění a vztah k občanskoprávní odpovědnosti
1.
Smluvní strany vnitrostátními právními předpisy stanoví pravidla a postupy pro řešení
škod. Za účelem splnění této povinnosti smluvní strany stanoví protiopatření v souladu s tímto
doplňkovým protokolem, a podle potřeby mohou:
(a)
uplatnit stávající vnitrostátní právní předpisy, včetně obecných pravidel a postupů
pro občanskoprávní odpovědnost, kde je to vhodné;
(b)
uplatnit nebo vypracovat pravidla a postupy pro občanskoprávní odpovědnost
zvláště pro tento účel; nebo
(c)

uplatnit nebo vypracovat kombinaci obou možností.

2.
S cílem zajistit odpovídající pravidla a postupy ve vnitrostátních právních předpisech
upravujících občanskoprávní odpovědnost na majetku a za škody na zdraví spojené se škodami
definovanými v článku 2, odstavci 2, písmenu (b) smluvní strany:
(a)
budou nadále
občanskoprávní odpovědnost;

uplatňovat

stávající

obecné

právní

předpisy

upravující

(b)
zvlášť pro tento účel vypracují a uplatní nebo nadále budou uplatňovat právní
úpravu občanskoprávní odpovědnosti; nebo
(c)

vypracují a uplatní nebo nadále budou uplatňovat kombinaci obou možnosti.
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3.
Při vypracování právních předpisů upravujících občanskoprávní odpovědnost, jak je
uvedeno výše v odstavci 1 a 2 pod písmenem (b) a (c), se smluvní strany mimo jiné soustředí na:
(a)
(b)
zavinění;

škody;
standardy odpovědnosti, včetně absolutní odpovědnosti nebo odpovědnosti za

(c)

stanovení odpovědnosti, je-li to vhodné;

(d)

právo vymáhat nároky.

Článek 13
Hodnocení a přezkum
Konference smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran protokolu přezkoumá
po pěti letech od jeho vstupu v platnost a poté po každých pěti letech účinnost tohoto doplňkového
protokolu, za předpokladu, že smluvní strany poskytnou informace, které takový přezkum
vyžadují. Nerozhodnou-li smluvní strany doplňkového protokolu jinak, přezkum se provede v
rámci posouzení a přezkumu protokolu podle článku 35 protokolu. První přezkum zahrne
přezkum účinnosti článků 10 a 12.

Článek 14
Konference smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran protokolu
1
Konference smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran protokolu bude sloužit
jako zasedání smluvních stran tohoto doplňkového protokolu, a to v souladu s článkem 32,
odstavcem 2 úmluvy.
2
Konference smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran protokolu pravidelně
přezkoumává plnění tohoto doplňkového protokolu a v rámci svého mandátu přijímá rozhodnutí
nezbytná k prosazení jeho účinného plnění. Vykonává funkce, které jsou jí tímto doplňkovým
protokolem svěřeny, a obdobným způsobem též funkce, které jsou jí svěřeny podle článku 29
odstavce 4 písmene (a) a (f) protokolu.

Článek 15
Sekretariát
Sekretariát zřízený článkem 24 úmluvy plní funkci sekretariátu tohoto doplňkového
protokolu.

Článek 16
Vztah k úmluvě a protokolu
1.

Tento doplňkový protokol doplňuje protokol a nesmí protokol měnit ani upravovat.

2.
Tento doplňkový protokol se nedotkne práv a povinností smluvních stran tohoto
doplňkového protokolu vyplývajících z úmluvy a protokolu.
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3.
Není-li tímto doplňkovým protokolem stanoveno jinak, ustanovení úmluvy a protokolu se
přiměřeně použijí na tento doplňkový protokol.
4.
Aniž by tím byl dotčen výše uvedený odstavec 3, tento doplňkový protokol se nedotkne
práv a povinností jakékoli smluvní strany vyplývajících z mezinárodního práva.

Článek 17
Podpis
Tento doplňkový protokol je otevřen k podpisu pro smluvní strany protokolu v sídle
Organizace spojených národů v New Yorku ve dnech 7. března 2011 až 6. března 2012.

Článek 18
Vstup v platnost
1.
Tento doplňkový protokol vstoupí v platnost devadesátým dnem po dni uložení čtyřicáté
listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení států nebo organizací pro regionální
hospodářskou integraci, jež jsou smluvními stranami protokolu.
2.
Pro každý stát nebo organizaci pro regionální hospodářskou integraci, které ratifikují,
přijmou nebo schválí tento doplňkový protokol nebo k němu přistoupí po uložení čtyřicáté listiny
podle výše uvedeného odstavce 1, vstoupí tento doplňkový protokol v platnost devadesátým dnem
po dni uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení daného státu nebo organizace
pro regionální hospodářskou integraci, případně ke dni, k němuž pro daný stát nebo organizaci pro
regionální hospodářskou integraci vstupuje v platnost protokol, podle toho, které datum je
pozdější.
3.
Pro účely výše uvedených odstavců 1 a 2 se žádná listina uložená organizací pro regionální
hospodářskou integraci nepokládá za dodatečnou k těm, které byly uloženy členskými státy
uvedené organizace.

Článek 19
Výhrady
K tomuto doplňkovému protokolu nemohou být činěny žádné výhrady.

Článek 20
Odstoupení
1.
Kdykoli po uplynutí dvou let ode dne vstupu tohoto doplňkového protokolu v platnost pro
určitou smluvní stranu může tato smluvní strana od doplňkového protokolu odstoupit písemným
oznámením depozitáři.
2.
K takovému odstoupení dojde po uplynutí jednoho roku ode dne jeho přijetí depozitářem
nebo k případnému pozdějšímu datu uvedenému v oznámení o odstoupení.
3.
Každá smluvní strana, která v souladu s článkem 39 protokolu odstoupí od protokolu, bude
rovněž považována za odstoupivší od tohoto doplňkového protokolu.
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Článek 21
Závazná znění
Prvopis tohoto doplňkového protokolu, jehož anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské
a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka Organizace
spojených národů.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k tomuto
doplňkovému protokolu své podpisy.
V Nagoji dne patnáctého října dva tisíce deset.
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(XXVII.8.c)

Reference: C.N.253.2011.TREATIES-19 (Depositary Notification)

NAGOYA - KUALA LUMPUR SUPPLEMENTARY PROTOCOL ON LIABILITY
AND REDRESS TO THE CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY
NAGOYA, 15 OCTOBER 2010
CZECH REPUBLIC: SIGNATURE

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary,
communicates the following:
The above action was effected on 11 May 2011.

11 May 2011

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned.
Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to
the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at
http://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well
as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty
Section's "Automated Subscription Services", which is also available at http://treaties.un.org.

XXVII.8.c

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEWYORK

Odkaz: C.N.253.2011.SMLOUVY-19 (oznámení depozitáře)
NAGOJSKO-KUALALUMPURSKÝ DOPLŇKOVÝ PROTOKOL O ODPOVĚDNOSTI
A NÁHRADĚ ŠKOD KE CARTAGENSKÉMU PROTOKOLU
O BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI,
NAGOJA, 15. ŘÍJNA 2010

ČESKÁ REPUBLIKA: PODPIS
Generální tajemník Organizace spojených národů, konaje ve své pravomoci
depozitáře, sděluje následující:
výše uvedený akt se uskutečnil 11. května 2011.
11. květen 2011

Upozornění: Oddělení smluv ministerstev zahraničních věcí a dotčených mezinárodních organizací. Oznámení
depozitáře se vydávají pouze v elektronické podobě. Oznámení depozitáře jsou zpřístupněny stálým misím
při Organizaci spojených národů ve Sbírce smluv Organizace spojených národů na internetu:
http://treaties.un.org - „Oznámení depozitáře (CNs)“. Mimoto stálé mise a rovněž tak ostatní jednotliví zájemci
se mohou přihlásit k zasílání oznámení depozitáře e-mailem prostřednictvím oddělení smluv „Automatické
zápisové služby“, které je také na http://treaties.un.org..

