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Abstrakt
Za účelem doplnění dosavadního výzkumu týkajícího se jednání států v rámci
problematiky globálních veřejných statků zkoumá tato disertační práce sílu emisních
závazků smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a vliv
vybraných faktorů odvozených z racionalismu a konstruktivismu na sílu těchto závazků
ve dvou různých kontextech, a to v rámci Kodaňské dohody (2009) a Pařížské dohody
(2015). S využitím mnohonásobné lineární regresní analýzy na vzorku 27, resp. 54
případů v prvním, resp. druhém období, a také prostřednictvím případových studií
zaměřených na tři významné smluvní strany UNFCCC s identifikovaným silným
závazkem a variancí hodnot nezávislých proměnných (Evropská unie, Ruská federace,
Jihoafrická republika) dochází práce k následujícím závěrům.
Regresní analýza v obou kontextech ukázala v souladu s předpoklady pozitivní
vliv dvou faktorů na sílu závazků, a to podílu energie z alternativních a jaderných
zdrojů a hospodářské vyspělosti. Pozitivní efekt hospodářské vyspělosti lze chápat jako
známku toho, že i v případě Kodaňské dohody a Pařížské dohody, které nestanoví
jednotlivým smluvním stranám konkrétní výši emisních závazků, se projevuje známý
pilíř mezinárodního klimatického režimu - tedy princip společných, avšak rozdílných
odpovědností a odpovídajících schopností.
Případové studie k EU a JAR potvrdily pozitivní účinek domácích politických
proměnných a proměnných členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
smlouvách, působení vybraných mezinárodních nevládních organizací (NGO) a
domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí a zapojení do mezinárodní klimatické
diplomacie na sílu emisního závazku těchto smluvních stran. EU navíc vykazuje
předpokládanou souvislost většiny vybraných hospodářských proměnných se silným
závazkem. Případ RF ukazuje na specifika typická pro většinu zemí bývalého
Sovětského svazu, kdy většina zkoumaných proměnných neodpovídá deklarovanému
silnému emisnímu závazku, kromě dvou proměnných v obou obdobích - členství ve
vybraných mnohostranných environmentálních smlouvách a geografická příslušnost - a
jedné proměnné ve druhém období – hospodářská vyspělost. Studie potvrdily:
i) charakteristiku EU jako lídra mezinárodní politiky na ochranu klimatu s potenciálem
udržení této pozice, ii) dále ambivalentní postoj RF ke globálním klimatickým otázkám,
který lze předpokládat i do budoucna, a iii) roli JAR jako regionálního lídra
v mezinárodním klimatickém režimu, který současně představuje rozvojovou zemi
s relativně progresívní klimatickou politikou.
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Jako doporučení na usnadnění přijímání silnějších emisních závazků se ve světle
výsledků regresní analýzy jeví jako vhodné podporovat zvyšování podílu energie
z nefosilních, tj. alternativních a – kde je to ekonomicky a politicky průchozí –
jaderných zdrojů, a také podporovat hospodářský růst, který bude ovšem zohledňovat
environmentální hlediska. K tomu bude zapotřebí i pozitivní podpůrná role domácích
politických faktorů, jak ukázaly případové studie k EU a JAR, a také pokračování
zapojení států či regionálních bloků do příslušných mezinárodních smluv, neboť
pozitivní role této proměnné se ukázala ve všech třech případových studiích.

Abstract
To complement the current research on countries' action in relation to global
public goods, this dissertation examines the strength of UNFCCC Parties' emission
commitments and the influence of selected factors derived from rationalism and
constructivism on the strength of these commitments in two different contexts, under
the Copenhagen Accord (2009) and the Paris Agreement (2015). Using a multiple linear
regression analysis on the sample of 27 and 54 cases in the first and the second period,
respectively, and as well as through case studies on three important UNFCCC Parties
with a strong commitment and variance in values of the independent variables (the
European Union, the Russian Federation, South Africa), the conclusions are as follows.
The regression analysis in both contexts showed, in line with the assumptions,
the positive influence of two factors on the strength of commitments, namely the share
of alternative and nuclear energy and economic wealth. The positive effect of economic
wealth can be seen as a sign that, even in the case of the Copenhagen Accord and the
Paris Agreement, which do not prescribe a specific amount of emission commitments
for individual Parties, a well-known pillar of the international climate regime - the
principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities - is
manifested.
The EU and South Africa case studies confirmed the positive effect of domestic
political variables and variables, such as membership in selected multilateral
environmental treaties, operation of selected international non-governmental
organizations (NGOs) and domestic NGOs involved in international networks and
engagement in international climate diplomacy on respective Parties' emission
commitments strength. In addition, the EU has the expected relationship between most
selected economic variables and a strong commitment. The case of the Russian
Federation points to the typical features of the most former Soviet Union countries,
when most of the examined variables do not correspond to the declared strong
commitment, apart from two variables in both periods - membership in selected
multilateral environmental treaties and geographical affiliation, as well as one variable
in the second period - economic wealth. The studies confirmed: (i) the characteristics of
the EU as a leader of international climate policy with the potential to maintain that
position, (ii) furthermore, the ambivalent RF attitude to global climate issues that can be
also expected in the future, and (iii) the role of South Africa as a regional leader in the
international climate regime, which at the same time represents a developing country
with a relatively progressive climate policy.
As a recommendation to facilitate the adoption of stronger emission
commitments it seems appropriate in the light of the regression analysis results to
promote an increase in the share of energy from non-fossil, i.e. alternative and - where
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economically and politically viable - nuclear resources, and also to promote economic
growth, which will take into account environmental considerations. This will also
require a positive supportive role of domestic political factors as demonstrated by the
EU and South Africa case studies and the continued involvement of states or regional
blocks in relevant international treaties as the positive role of this variable has been
demonstrated in all three case studies.

Klíčová slova
zmírňování změny klimatu (mitigace), Kodaňská dohoda, Pařížská dohoda, smluvní
strany UNFCCC, závazky

Keywords
climate change mitigation, Copenhagen Accord, Paris Agreement, UNFCCC Parties,
commitments
Rozsah práce: 350 974 znaků s mezerami
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ÚVOD
Mezinárodní režim ochrany klimatu patří nepochybně mezi důležitá témata
mezinárodních vztahů. Za více než dvacet pět let existence tohoto režimu byl vytvořen
nejen

komplexní

mechanismus

projednávání

klimatických

otázek

v rámci

mnohostranných klimatických smluv, ale klimatická témata pronikla také do řady
dalších agend na globální, regionální i vnitrostátní úrovni. Hlavním cílem
mezinárodního klimatického režimu je stabilizace koncentrací skleníkových plynů
v atmosféře na úrovni, která by zabránila nebezpečnému narušení klimatického systému
ze strany člověka (čl. 2 Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, UNFCCC). Tento cíl
dále upřesňuje Pařížská dohoda, jejímž účelem je zlepšit globální odpověď na hrozby
změny klimatu mj. pomocí udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod
hranicí 2 stupňů Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí (čl. 2 Pařížské
dohody). Ústředním prvkem tohoto úsilí jsou závazky na snižování či omezování emisí
skleníkových plynů, které jsou přijímány státy či regionálními organizacemi
hospodářské integrace.
Relevanci zkoumání mezinárodního režimu ochrany klimatu lze dokladovat na
následujících skutečnostech: Téma změny klimatu se zařadilo mezi klíčové otázky
mezinárodní politiky. Objevuje se na programu vrcholných konferencí Organizace
spojených národů, skupiny zemí G-20, Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj, zasedání Evropské rady, nebo dvoustranných summitů Evropské unie, jako např.
EU – Latinská Amerika a Karibik aj. Globální změna klimatu zásadně ovlivňuje jeden
z nejvýznamnějších veřejných environmentálních statků a v jejich rámci je také tou,
která má největší potenciální geopolitický dopad (Brzezinski 2013: 118). Pod veřejnými
environmentálními statky zde rozumím to, co Oran Young definuje jako přírodní zdroje
a život podporující služby, které náleží veškerému lidstvu, a nikoli pouze jedné zemi.
Mezi ně patří Antarktida, mezinárodní vody, nerostné zdroje pod hlubokým mořským
dnem, ozonová vrstva, klimatický systém a vesmír. Zatímco některé tyto statky jsou
geograficky ohraničené, jako např. Antarktida, pak jiné jsou ze své povahy globální,
jako ozonová vrstva a právě klimatický systém (Young 1994: 19 an.).
Důležitost daného tématu podporuje rovněž to, že se jedná o globální režim s
univerzálním členstvím, pokud jde o UNFCCC, která má 197 smluvních stran, a téměř
univerzálním členstvím, pokud jde o Kjótský protokol k UNFCCC zahrnující 192
smluvních stran. Mimoto, Pařížská dohoda dosáhla během dvou let od svého sjednání

počtu 171 smluvních stran. Jde o režim, jehož předmět regulace se reálně i potenciálně
dotýká průřezově všech hlavních činností lidské aktivity a všech států na světě, byť
velmi nerovnoměrně. Zároveň jde o režim nastavený pro dlouhodobý časový rámec,
přičemž předmět režimu, tj. interakce lidské činnosti a klimatu, je stále zatížen určitou
vědeckou nejistotou. Vliv člověka na klimatický systém dosud nebyl zcela přesně
definován kvůli složitosti tohoto systému a vědecké prognózy jsou založeny stále pouze
na klimatických modelech. Na druhou stranu, 5. hodnotící zpráva Mezivládního panelu
pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že antropogenní emise skleníkových plynů se zvýšily
od doby před průmyslovou revolucí převážně v důsledku hospodářského a populačního
růstu a dosahují v současnosti historicky nejvyšších hodnot. To vedlo k bezprecedentní
úrovni atmosférických koncentrací oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného za
posledních 800 000 let. Jejich účinky, které byly společně s dopady jiných
antropogenních faktorů zaznamenány v rámci celého klimatického systému, jsou
s odhadovanou pravděpodobností na úrovni 95 až 100 % dominantní příčinou
pozorovaného oteplování od poloviny 20. století (IPCC 2014: 4).
Dosavadní odborná literatura zaměřená na mezinárodní režim ochrany klimatu
se věnovala především vývoji klimatických politik uvnitř států nebo regionálních bloků,
působení různých faktorů na ratifikaci mezinárodních klimatických smluv, a také na
utváření preferencí a pozic aktérů pro mezinárodní klimatická vyjednávání. Doposud
však chybí specifické pojednání o závazcích na snižování či omezování emisí
skleníkových plynů deklarovaných smluvními stranami, neboť proměnná emisních
závazků se zatím vysvětlujícím způsobem nezkoumala. Výsledky dosažené předchozím
výzkumem ohledně působení faktorů na přístup k mezinárodním klimatickým
smlouvám či vytváření vyjednávacích pozic není možné bez hlubšího posouzení převzít
a vztáhnout na téma přijímání emisních závazků. Hlavní důvod spočívá v tom, že
existující globální právně závazné klimatické smlouvy (UNFCCC, Kjótský protokol a
Pařížská dohoda) neobsahují předepsané emisní závazky pro všechny smluvní strany.
To znamená, že z jednání států či regionálních bloků ohledně vyjednávání těchto smluv
nebo přístupu k nim nelze automaticky dovodit, které faktory mají vliv na přijímání a
sílu emisních závazků v případě, že k jejich deklaraci jsou vyzváni všichni aktéři.
Období Kodaňské dohody z prosince 2009 a Pařížské dohody z prosince 2015 však
nabízí možnost studovat dva kontexty pro deklaraci emisních závazků s univerzálním
zapojením, byť ve fázi Kodaňské dohody se jednalo o právně nezávazný dokument.
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Domnívám se proto, že téma emisních závazků v těchto dvou obdobích si
vyžaduje zvláštní pozornost. Z toho důvodu se touto prací snažím zaplnit mezeru
v dosavadním výzkumu a zabývám se výzkumnou otázkou, jak silné jsou emisní
závazky deklarované smluvními stranami a které faktory vykazují souvislost se silou
deklarovaných závazků přijatých v souvislosti s Kodaňskou dohodou a Pařížskou
dohodou. Povaha této práce je tedy především empirická, i když při odvození
nezávislých proměnných vycházím z vybraných teoretických přístupů jako pomocných
vodítek, které chápu jako komplementární a nezamýšlím jejich testování.
Dále uvádím pro ilustraci stručný nástin dosavadního relevantního výzkumu a na
vybraných příkladech přehled o poznatcích týkajících se faktorů působících na
vnitrostátní klimatickou politiku, na přístup k mezinárodním klimatickým smlouvám, a
také na utváření preferencí pro mezinárodní klimatická vyjednávání. V počátcích
existence mezinárodního klimatického režimu se literatura soustředila na vysvětlování
mezinárodní environmentální politiky (Sprinz – Vaahtoranta 1994) nebo národní
klimatické politiky (Rowlands 1995) z pohledu vnitrostátních zájmů formovaných
různou mírou zranitelnosti vůči danému environmentálnímu problému a rozdílnými
náklady na jeho odstranění. Výzkumníci se také věnovali míře spolupráce
v mezinárodní klimatické politice, kde závislou proměnnou představoval agregovaný
index kooperativního chování (Bättig et al. 2008, Bättig – Bernauer 2009). Zkoumáním
chování států z hlediska jejich zapojení do mezinárodního klimatického režimu a jejich
závazků a politik na vnitrostátní úrovni se zabývala Dolsak (2001) a na vysvětlení
působení různých faktorů na ratifikaci UNFCCC a Kjótského protokolu byla zaměřena
studie Yamagaty a kol. (2013). Faktory ovlivňujícími vyjednávací pozice států a jejich
preferencemi v mezinárodním klimatickém režimu se z různých úhlů pohledu a ve
vztahu k různým obdobím zabývala řada studií (Rong 2010; Weiler – Bailer 2010 a
navazující Weiler – Bailer 2015, Genovese 2014; Karlas 2017).
V širším kontextu ochrany životního prostředí pak literatura poskytuje poznatky
jednak o vlivu mezinárodních a domácích faktorů na ratifikaci globálních
environmentálních smluv ze strany států (Bernauer et al. 2009) a jednak o rozdílech ve
vlivu vybraných faktorů, jako jsou mezinárodní harmonizace, nadnárodní komunikace a
regulační konkurence, na konvergenci v politice ochrany životního prostředí (Holzinger
et al. 2008).
Z hlediska důležitosti pro tuto práci rozebírám blíže následující texty.
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Nives Dolsak (2001) se na vzorku 91 zemí zabývala otázkou, proč se některé
země zavazují více ke zmírňování změny klimatu než jiné. Úroveň závazku Dolsak
operacionalizuje jako ordinální proměnnou v rozsahu od vyjádření souhlasu (tedy
podpisu a ratifikace) s UNFCCC po implementaci příslušných vnitrostátních politik.
Předpokládá, že vlády stanovují míru závazku v závislosti jednak na pobídkách a jednak
na schopnosti ovlivňovat globální emise skleníkových plynů. Z analýzy různých faktorů
v uvedené studii vyplývá, že pobídky ke snižování nákladů plynoucích ze zmírňování
změny klimatu hrají větší roli než schopnost ovlivňovat emise a agregátní úroveň
hospodářských přínosů ze zmírňování změny klimatu.
Výzkum Michele Bättig a Thomase Bernauera (2009) se na příkladu
mezinárodní klimatické politiky soustředil na to, zda demokratické státy přispívají více
k poskytování globálních veřejných statků. Do vzorku zahrnuli data 185 zemí z období
1990 – 2004. Výsledky jejich studie ukazují, že účinek demokracie na úroveň
politických závazků ke zmírňování změny klimatu (politický výstup, policy output) je
pozitivní. Na druhou stranu účinek demokracie na výsledek politiky (policy outcome)
měřený v podobě dosaženého snížení emisí skleníkových plynů a jejich trendů je
nejednoznačný. Tato studie navazuje na dřívější článek zaměřený na měření míry
spolupráce států v mezinárodním klimatickém režimu (Bättig – Brander – Imboden
2008).
Tým autorů Yamagata, Yang a Galaskiewicz (2013) na vzorku 166 zemí
v období 1992 až 2008 testuje teorie odvozené z přístupů racionalismu, konstruktivismu
a strukturální zapuštěnosti, který si tento tým vypůjčil z výzkumu sociálních struktur, na
příkladu chování států v případě ratifikace UNFCCC a Kjótského protokolu. Jejich
výsledky ukazují, že politické a hospodářské faktory, chování protějšků a síť vazeb jsou
důležitější ve vysvětlení ratifikace Kjótského protokolu než v případě UNFCCC, tedy
kromě průmyslové lobby vyjádřené proměnnou podíl průmyslu na hrubém domácím
produktu (HDP), která nebyla statisticky signifikantní v případě Kjótského protokolu,
byť v případě UNFCCC se negativní vliv této proměnné prokázal (Yamagata et al.
2013: 263). Působení světové společnosti se ukázalo jako relevantní v případě
UNFCCC. Tyto rozdíly mezi oběma smlouvami autoři přičítají k rozdílné váze
požadavků, které na smluvní strany klade Kjótský protokol oproti měkčí povaze
UNFCCC.
Thomas Bernauer a kolektiv (2009) zaměřil pozornost na to, do jaké míry vztahy
států k jejich vnějšímu prostředí ovlivňují dynamiku globálního vládnutí v porovnání
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s domácími faktory, jako je národní důchod a demokracie, a zkoumá chování 180 zemí
ve vztahu k ratifikaci 340 mnohostranných environmentálních smluv za období 1950 2000. Uvedená studie uvádí některé další proměnné, jako jsou zapojení do
mezinárodních organizací, integrace do světové ekonomiky (otevřenost mezinárodnímu
obchodu), chování ostatních států v určité oblasti mezinárodních vztahů (např. při
ratifikaci určité smlouvy) či ve stejné geografické oblasti nebo na stejné úrovni
národního důchodu. Výsledky ukazují, že s výjimkou integrace do světové ekonomiky,
která ovlivňuje kooperativní chování a rozvoj globálního environmentálního vládnutí
negativně, vykazují mezinárodní faktory větší a pozitivní účinek na kooperativní
chování než domácí faktory.
Florian Weiler a Stefanie Bailer (2010) se na vzorku cca 50 států věnují
problematice vytváření pozic na vnitrostátní úrovni pro klimatická vyjednávání
(především pokud jde o redukční emisní cíle) zkoumáním především domácích faktorů.
Všímají si faktorů, jako jsou úroveň demokracie, míra vlivu zájmových skupin, počet
vetujících aktérů na vnitrostátní úrovni, příslušnost státu do přílohy I UNFCCC, moc
měřená HDP na obyvatele přepočteným na kupní sílu, ekologická zranitelnost, politická
orientace vlády, vliv ministerstev, vliv veřejného mínění a legislativní index politické
konkurence. Tato studie dochází k závěru, že nejvýznamnějšími faktory pro volbu
vyjednávací pozice je příslušnost do přílohy I UNFCCC a HDP na obyvatele. Nepříliš
významné se zdají být zájmové skupiny. Naopak ministerstva životního prostředí nebo
politicky konkurenční parlament jsou užitečnými faktory pro volbu vyjednávací pozice.
To podle autorů ukazuje, že vyjednávací pozice státu během klimatických vyjednávání
není pouhým odrazem strukturálních zájmů vlády, ale také domácích pozic v rámci
administrativního a vládního systému. Nicméně studie poukazuje také na to, že tyto
výsledky musí být interpretovány s opatrností, neboť některé proměnné jsou pouze
odhadovány (pomocí dotazníků), takže je potřeba zaměřit se na případové studie, které
by umožnily domácí mechanismy pochopit lépe (Weiler - Bailer 2010: 20).
V navazující studii se Weiler a Bailer (2015) soustředili na dvě vyjednávací
témata – redukci emisí skleníkových plynů a financování opatření na zmírnění změny
klimatu. Autoři došli k závěru, že mezi statisticky nejvýznamnější faktory ovlivňující
výběr vyjednávací pozice pro kodaňskou klimatickou konferenci patřily ekonomická
moc ve smyslu celkového HDP (v obou tématech) a úroveň demokracie (v tématu
financování). Na druhou stranu se zdá, že vliv mezinárodní provázanosti (členství
v mezinárodních organizacích) ani průmyslu s vazbou na fosilní paliva se neprokázal.
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Demokratické státy k těmto dvěma tématům zaujímaly různé postoje – zatímco vliv
demokracie k přijímání pozic na redukci emisí skleníkových plynů se neprojevil, tak na
druhou stranu byly demokratické státy připraveny více než jiné státy poskytnout
prostředky na projekty ke snížení emisí – ve smyslu kompenzačního mechanismu
(Weiler - Bailer 2015: 61). V případě ekonomické moci se potvrdila hypotéza autorů, že
státy hospodářsky mocnější budou zdrženlivější k přijímání spolupracujících pozic
v rámci klimatických vyjednávání (Weiler - Bailer 2015: tamtéž).
Jan Karlas (2017) na vzorku 18 aktérů (států či koalic) klimatických vyjednávání
v období 2012 – 2015 zkoumá otázku, proč některé státy či koalice podporují silnější
legalizaci mezinárodního klimatického režimu. Zaměřuje se přitom na čtyři faktory,
jako jsou klimatická zranitelnost, emisní náročnost hospodářství, mocenská pozice státu
a socializace (začleňování) do norem klimatické spolupráce. Autor navrhuje dvě
kauzální vodítka, podle nichž státy nebo koalice podporují silnější legalizaci režimu.
První spočívá v tom, že daný stát je velmi zranitelný z hlediska změny klimatu a
zároveň nemá silnou mocenskou pozici v mezinárodním systému. Druhé vodítko je
založeno na tom, že státy s nízkou emisní náročností hospodářství také podporují
silnější legalizaci režimu za předpokladu, že jsou začleněny do norem mezinárodní
klimatické spolupráce a nemají silnou mocenskou pozici (Karlas 2017: 3).
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že přestože se studie zabývaly příbuznými
tématy, tak u některých faktorů nejsou poznatky dosavadní literatury jednoznačné –
např. u vlivu demokracie, členství v mezinárodních organizacích nebo podílu průmyslu
na HDP. I proto nelze podle mého názoru bez dalšího vztáhnout výsledky dosavadního
výzkumu na problematiku přijímání emisních závazků a je potřeba provést samostatnou
analýzu vlivu vybraných faktorů na sílu emisních závazků, čemuž věnuji tuto práci.
Z praktických důvodů jsem se rozhodl zaměřit tuto práci pouze na závazky na
snižování či omezování emisí skleníkových plynů, protože přijímání a realizace opatření
na zmírnění změny klimatu (angl. climate change mitigation), tj. snaha o snižování
emisí skleníkových plynů nebo předcházení těmto emisím, je základním účelem
mezinárodní spolupráce v této oblasti. Emise skleníkových plynů vypouštěné v jednom
státě mohou totiž ovlivňovat klima na celém světě, a tedy se dotýkají jiných států – a
nejde pouze o mediálně známé příklady malých ostrovních států a stoupající hladiny
světového oceánu.
Ostatní cíle a závazky přijímané na jejich dosažení v rámci mezinárodního
klimatického režimu ze své povahy nemají tak významnou úlohu ve smyslu
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mezinárodní spolupráce, jakou má regulace emisí skleníkových plynů. Například
adaptační opatření, tj. kroky za účelem přizpůsobení se změně klimatu, v jednom státě
nemusejí tak zcela ovlivňovat situaci v jiných zemích, i když toto pochopitelně neplatí
absolutně, protože zanedbaná adaptace může vést k migraci skupin obyvatelstva do
jiných zemí atd. Dalším důležitým prvkem mezinárodního klimatického režimu je
finanční a technická pomoc, která má ovšem ve smyslu mezinárodní spolupráce velmi
specifický charakter, neboť pouze relativně malé skupině zemí uvedených v příloze II
UNFCCC je uložena povinnost poskytovat takovou pomoc rozvojovým zemím, jež
tvoří v praxi poměrně početnou a rozmanitou skupinu zemí. Další povinnosti a z nich
vyplývající závazky pro smluvní strany UNFCCC a Pařížské dohody, jako jsou
podávání národních zpráv, placení příspěvků do svěřeneckého fondu UNFCCC a do
fondů mezinárodních smluv sjednaných k UNFCCC, patří také mezi důležité prvky
tohoto režimu, nicméně z věcného hlediska nemají takový vliv na naplňování ústředního
cíle UNFCCC či Pařížské dohody jako regulace emisí skleníkových plynů.
Ve výzkumném rámci používám koncept síly emisních závazků, protože
poskytuje měřítko ke srovnávání různých států a zároveň odráží reálný přístup států ke
stanovování těchto závazků, kdy se obvykle jedná o deklarování určitého snížení či
omezení emisí skleníkových plynů oproti úrovni emisí v určitém referenčním roce. Za
účelem porovnání síly závazků sestavuji s využitím dostupných dat jednotnou
intervalovou škálu, z níž odvozuji hodnoty síly závazků jednotlivých zemí. Výběr
případů provádím pro obě období stejným způsobem ve dvou krocích: Zaprvé zahrnuji
do výběru ty smluvní strany UNFCCC, jejichž podíl přesahuje 0,099 % na celkových
globálních emisích skleníkových plynů, a to z toho důvodu, že poměrně velký počet
smluvních stran vykazuje tento podíl jako 0,00 % či 0,01 % (UNFCCC 2016: 30 an.).
V jejich případě tedy ani radikální změny v množství vypouštěných emisí nemají vliv
na celkovou bilanci v koncentracích antropogenních emisí skleníkových plynů
v atmosféře. Zadruhé vybírám do sledovaného vzorku ty země, které deklarovaly emisní
závazek, jejž lze kvantifikovat a převést na zmíněnou intervalovou škálu, jejímž
prostřednictvím měřím sílu emisních závazků. Při použití těchto dvou kritérií zahrnuji
do výběru v prvním období Kodaňské dohody celkem 27 případů (26 zemí a Evropskou
unii /EU/) a ve druhém období Pařížské dohody 54 případů (53 zemí a EU). U
smluvních stran, které aktivně nedeklarovaly žádný kvantifikovatelný emisní závazek,
nelze vyloučit i jinou motivaci pro absenci závazku, než je kolísání hodnot
identifikovaných nezávislých proměnných, respektive je obtížné odhadnout takovou
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motivaci. Proto takové případy nezahrnuji do výběru pro analýzu. Analýza jednání
států, které nepředložily kvantifikovatelný a vzájemně porovnatelný emisní závazek, je
tak mimo zaměření této práce.
K identifikaci faktorů, které mohou působit na sílu závazků, používám dvou
teoretických přístupů – racionalismu v liberální perspektivě a konstruktivismu
(Armstrong et al. 2012: 100). V dosavadní literatuře týkající se mezinárodní politiky
životního prostředí nebo ochrany klimatu se přístupy k využívání teoretických směrů při
identifikaci nezávislých proměnných různí. Některé studie k odvození faktorů teoretické
směry explicitně nepoužívají, byť pracují s různými koncepty, jako je např. globalizace,
podmíněné jednání (Bernauer et al. 2009: 6 an.), veřejné statky (Bättig – Bernauer 2009:
286), nebo vycházejí z explanačního přístupu založeného na zájmech, který
předpokládá, že státy jsou egoističtí aktéři, jež racionálně usilují o prosperitu a moc
porovnáváním výhod a nákladů různých alternativ jednání (Sprinz – Vaahtoranta 1994:
78). U některých studií naopak nalezneme explicitní použití teoretických přístupů, jako
je racionalismus a konstruktivismus (Yamagata et al. 2012: 251), nebo racionalistický
institucionalismus, neorealismus a konstruktivismus (Karlas 2017: 5). Přikláním se
k tomu, že je užitečné využít vhodných teoretických přístupů k identifikaci nezávislých
proměnných, neboť to přispívá jednak ke zpřehlednění výzkumného rámce, a jednak
k tomu, aby hledání souvislostí mezi závislou proměnnou a faktory nebylo náhodné.
Pro výběr racionalistického přístupu - zejména v jeho liberální perspektivě - a
konstruktivistického přístupu hovoří jejich explanační potenciál v otázkách mezinárodní
spolupráce v environmentální politice (Armstrong et al. 2012: 289), přičemž jejich
použití je možné nalézt v dosavadní literatuře, jak uvádím výše. Tyto dva přístupy lze
označit jako protějšky v odlišném náhledu na motivaci a jednání (Slaughter 2011: 4),
což může být při hledání souvislostí mezi proměnnými výhodné, neboť výzkumník není
limitován jedním pohledem. Pro úplnost dodávám, že by se mohlo nabízet také použití
nového institucionalismu, jenž – jak konstatuje více autorů – doznal poměrně bohatého
členění na názorové proudy (Hall – Taylor 1996: 5; Hay 2006: 1; Schmidt 2006: 1;
Weiner 2007: 1; Bell 2011: 883), když za dominantní verze nového institucionalismu
jsou považovány institucionalismus racionální volby, normativní institucionalismus,
sociologický

institucionalismus,

historický

institucionalismus

a

diskursivní

institucionalismus - nebo také nazývaný konstruktivistický institucionalismus (Hysing –
Olsson 2018: 23). Jelikož se však primárně zaměřuji na závislou proměnnou emisní
závazky, a nikoli na širší institucionální otázky v klimatickém režimu, aplikace výše
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uvedených směrů institucionalismu by šla nad rámec účelu této práce, a proto se kloním
spíše

k využití

vhodných

konceptů

racionalismu

v liberální

perspektivě

a

konstruktivismu.
Racionalismus v liberální perspektivě - obecně řečeno – vysvětluje jednání
aktérů (států) prostřednictvím jejich zájmů (Armstrong et al. 2012: 100), jež jsou
založeny na kalkulaci výhod a nákladů (Diez et al. 2011: 100). Tyto zájmy jsou dány
vnějšími podmínkami (Boekle et al. 1999: 3; Jupille et al. 2003: 12). Z racionalismu
proto odvozuji nezávislé proměnné týkající se hospodářských a politických podmínek
smluvních stran. Podle konstruktivismu neposkytují zájmy odvozené z porovnání výhod
a nákladů jediné možné vysvětlení jednání států, neboť aktéři nejednají vždy striktně
racionálně podle objektivního posuzování nákladů a přínosů (Diez et al. 2011: 100).
Tento přístup hledá možná vysvětlení v působení sdílených idejí a obecně
akceptovaných norem na jednání aktérů (Armstrong et al. 2012: 100 an.). Pro potřeby
této práce jsem faktory odvodil pomocí klíčových konstruktivistických konceptů,
kterými jsou socializace ve vztahu k normám (Boekle 1999: 8) a formování identity
(např. Wendt 1994: 384, Karns – Mingst 2010: 50).
Vliv sedmi proměnných na sílu závazků, k nimž je dostatek dat a které lze
operacionalizovat

pro

použití

do

regresního

modelu,

zkoumám

za

použití mnohonásobné lineární regresní analýzy. Použití této metody je vhodné
v situaci, kdy zkoumáme statistickou závislost pomocí modelu, který zahrnuje jednu
závislou proměnnou a několik nezávislých proměnných (Hendl 2004: 371). V literatuře
věnované výzkumu mezinárodních vztahů, včetně environmentálních, se často tato
metoda či příbuzné metody používají (např. Dolsak 2001, Bättig – Bernauer 2009,
Bernauer et al. 2009, Weiler – Bailer 2015). Omezení této metody spočívá v tom, že
z výsledků nelze poznat, zda předmětná nezávislá proměnná obecně vykazuje spíše
nižší či vyšší hodnoty, což je důležité v okamžiku, kdy chceme usoudit, zda ve
vybraných případech (např. se zjištěným silným závazkem) je větší či menší prostor pro
zlepšení předmětné proměnné na podporu silného závazku. Proto jsou součástí této
práce také tři případové studie zaměřené na Evropskou unii, Ruskou federaci a
Jihoafrickou republiku s relativně silným emisním závazkem, v nichž ve větším detailu
rozebírám jednak proměnné zařazené do regresní analýzy, a jednak také další
proměnné, k nimž buď není dostatek dat ke všem vybraným případům, nebo je nelze
uspokojivě operacionalizovat k použití do regresní analýzy.
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Smyslem případových studií není vzájemné srovnání vybraných tří případů,
nýbrž podrobnější prozkoumání, zda deklarované silné emisní závazky vybraných
smluvních stran korespondují s faktory uvedenými v hypotézách. Důvodem pro výběr
uvedených smluvních stran pro případové studie je to, že se jedná o důležité aktéry
mezinárodního klimatického režimu, a dále že ilustrují varianci na úrovni nezávislých
proměnných, díky čemuž lze sledovat účinek na závislou proměnnou. Dalším kritériem
pro výběr byla dostupnost dat, které uvedené případy splňují. Bylo by sice možné
identifikovat i případy, které vykazují větší varianci nezávislých proměnných, ale
limitujícím aspektem je zde právě malá dostupnost dat. Vybrané případy navíc
reprezentují i tři důležité skupiny smluvních stran, které se rozlišují v mezinárodním
klimatickém režimu, tj. i) hospodářsky vyspělé smluvní strany, ii) smluvní strany
v přechodu k tržnímu hospodářství a iii) rozvojové smluvní strany. Toto rozlišení lze
nalézt přímo v textu UNFCCC i mezinárodních smlouvách k ní sjednaných.
Záměrně jsem nevybral tři případy pouze z kategorie hospodářsky vyspělých
smluvních stran, které vykázaly obecně nejsilnější emisní závazky z výběru, protože
naplňování hlavního cíle mezinárodního klimatického režimu prostřednictvím emisních
závazků nebude záviset pouze na hospodářsky vyspělých smluvních stranách, ale také
na zemích v přechodu k tržnímu hospodářství a zejména na rozvojových zemích, jak
ukazuje jejich majoritní podíl na celkových globálních emisích skleníkových plynů (The
University Melbourne Climate and Energy College 2017). Proto je důležité nevynechat
z případových studií ani tyto dvě hospodářsky méně vyspělé kategorie zemí. Zjištění
z případových studií mají omezenější platnost než výsledky regresní analýzy a slouží
především k hlubšímu porozumění a dokreslení situace v těchto smluvních stranách
vykazujících silný závazek.
Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. Nejprve uvádím stručný přehled vývoje
mezinárodního režimu na ochranu klimatu a závazků ve vztahu k emisím skleníkových
plynů. Následně předkládám výzkumný rámec, včetně konceptů a teoretických přístupů,
hypotéz, výběru případů pro analýzu a volby metodologických prostředků k analýze.
Poté postupuji ve dvou krocích, kdy nejprve provádím regresní analýzu vlivu
identifikovaných proměnných na sílu závazků u vybraných případů a dále zpracovávám
tři zmíněné případové studie. V závěru jsou shrnuta hlavní zjištění.
Data využívaná v práci jsou čerpána z více zdrojů. Jedná se o primární zdroje,
jako jsou např. oficiální zprávy z jednání v rámci UNFCCC a dalších klimatických
smluv, národní sdělení předkládaná smluvními stranami podle pravidel UNFCCC, dále
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podklady ze záznamů poskytovaných informační platformou Earth Negotiations
Bulletin (www.iisd.ca). Data techničtější povahy pak čerpám ze zdrojů renomovaných
mezinárodních institucí. Jsou to především Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj

(OECD),

včetně

internetového

portálu

Compare

Your

Country

(http://www.compareyourcountry.org/ cop21), dále data zprostředkovaná Světovou
bankou, anebo on-line výzkumné platformy, jako jsou Climate Action Tracker (http://
climateactiontracker.org/), či společná platforma Londýnské školy pro ekonomiku a
politiku a Granthamova výzkumného institutu pro změnu klimatu a životní prostředí
(http://www.lse.ac.uk/ GranthamInstitute/climate-change-laws-of-the-world/), platforma
Univerzity Melbourne (http://climatecollege. unimelb.edu.au/ndc-indc-factsheets) a
příbuzný

portál

Mitigation

Contributions.org

(https://www.mitigation-

contributions.org/). Zejména v případových studiích se pak opírám o relevantní
sekundární literaturu.

1. Mezinárodní režim na ochranu klimatu a závazky ve vztahu
k emisím skleníkových plynů: stručný přehled
1.1 Úvod do problematiky
Přestože vliv člověka na klimatický systém dosud nebyl exaktně kvantifikován,
bylo budování mezinárodního režimu na ochranu klimatu zahájeno již před třemi
dekádami. Samotné systematičtější definování problému začalo ještě předtím
v sedmdesátých letech 20. století, a to právě v období po průlomové celosvětové
konferenci zaměřené na otázky životního prostředí -

Konferenci OSN o lidském

životním prostředí (UNCHE) ve švédském Stockholmu v roce 1972. Princip 24
Stockholmské deklarace je tehdejším uznáním toho, že mezinárodní záležitosti týkající
se ochrany životního prostředí by měly být řešeny všemi zeměmi v duchu spolupráce
(UN Documents 2017).
Z věcného hlediska se za hlavní důvod růstu globální teploty označuje století a
půl probíhající industrializace, jež nemá v dosavadní historii člověka obdoby: spotřeba
stále většího množství ropy, plynu a uhlí, kácení lesů a praktikování určitých
zemědělských způsobů, které zvyšují emise přirozených skleníkových plynů, jako jsou
oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Některé člověkem vyrobené chemické látky jako
částečně nebo zcela fluorované uhlovodíky a fluorid sírový také přispívají podobně jako
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chemické látky regulované Montrealským protokolem o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, ke globálnímu oteplování a změně klimatu (Andersen et al. 2007: 3536).
Přirozená rovnováha skleníkových plynů v atmosféře je zásadní pro život na
Zemi. Její narušení, ať již působením člověka nebo faktory mimo kontrolu člověka,
představuje riziko nejen v podobě v médiích popularizovaného nárůstu hladiny
světového oceánu (srv. např. National Geographic, září 2013), ale především v podobě
změněného klimatu s těžko předvídatelnými důsledky pro lidstvo. Současný trend
oteplování může vést k vyhynutí řady druhů důležitých pro prosperitu lidí a přírodních
ekosystémů. Lidí samotných se pak mohou citelně dotknout častější extrémní jevy
počasí jako hurikány, povodně a sucho. Změna klimatu nepochybně ovlivní zemědělské
hospodaření a v řadě oblastí se předvídají poklesy výnosů, což v souvislosti se stále
rostoucí světovou populací může vyvolávat větší tlaky na dostupnost potravin. Růst
teploty s sebou nese také riziko šíření nemocí jako malárie, které se v současné době
vyskytují v určitých oblastech (Andersen et al. 2007: 36).
Během diskurzu o problému změny klimatu nebyly samozřejmě identifikovány
pouze dopady na lidstvo, ale také množství různých opatření, jak snížit předpokládaný a
diskutovaný vliv člověka na bilanci skleníkových plynů v atmosféře. Jde například o
snižování spotřeby fosilních zdrojů energie a jejich náhrada energetickými zdroji buď
emisně neutrálními, nízkoemisními nebo alespoň méně emisně náročnými, než jsou
stávající (např. náhrada uhlí či ropy za zemní plyn). Svou roli také hraje zvyšování
energetické účinnosti nebo úspory energie. Rozvíjejí se také technologie pro
zachytávání emisí oxidů uhličitého před jejich vypuštěním do atmosféry, i když zatím
nedošlo k praktickému rozšíření těchto technologií. Významným pomocníkem ve
zmírňování změny klimatu je obnova lesů, z čehož vyplývá nutnost obrátit celosvětový
negativní trend odlesňování. Mezi jednotlivými regiony světa jsou ovšem velké rozdíly,
kdy odlesňování je palčivým problémem především globálního Jihu. Mimo lesnictví se
klimatická opatření dají uplatňovat i v zemědělství prostřednictvím technik bezorebného
obdělávání půdy nebo se sníženým použitím orby (Andersen et al. 2007: 37).
Z tohoto přehledu je patrné, že opatření, ať již regulativní nebo tržní, nutně
zasahují

do

fundamentálních

hospodářských

odvětví,

jako

jsou

energetika,

zpracovatelský průmysl, stavebnictví, doprava, průmyslové procesy (nerostné produkty,
chemický průmysl, výroba kovů), zemědělství nebo odpady. Je zřejmé, že si tvůrci
mezinárodního režimu ochrany klimatu dali mimořádně náročný úkol: regulovat cosi,
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co se stalo a je běžnou praxí současného moderního lidského života, a hledat cesty, jak
standardy takového života zachovat při dosažení změny současných vzorců výroby a
spotřeby. Například Brzezinski to formuluje tak, že jakákoli legitimní akce za účelem
zpomalení globální změny klimatu si vyžádá dosud nevídanou úroveň sebeobětování a
mezinárodní spolupráce (Brzezinski 2013: 118).
Snahy průkopníků nového režimu vždy narážely na celou řadu protiargumentů –
od poukazování na nejistotu o míře vlivu různých faktorů na změnu klimatu po
ideologické protiargumenty (např. Darwall 2013). V různé míře se tyto myšlenkové
postoje, ať již pro či proti ambicím nového režimu, nepochybně projevovaly v postojích
států, které jsou hlavními aktéry vyjednávajícími mezinárodní smlouvy. Pro
přehlednější představu o tom, jak mezinárodní režim ochrany klimatu vznikal a byl
utvářen, rozděluji tuto kapitolu do šesti částí – 1) definování problému, 2) období
vyjednávání rámce režimu – úmluvy, 3) fáze sjednání protokolu s kvantifikovanými cíli
k rámcové úmluvě, 4) úsilí o vstup protokolu v platnost a poslední dvě období částečně
se překrývající – vyjednávání režimu po roce 2012 a po roce 2020.
1.2 Poznání a definování problému změny klimatu
Dávno předtím, než se téma ochrany životního prostředí a s ním i změny klimatu
zařadilo na pořad politické agendy, ať již vnitrostátní nebo mezinárodní, začala se
otázkou skleníkového efektu zabývat věda. Patrně první článek spekulující nad existencí
toho, čemu se dnes říká přirozený skleníkový efekt, publikoval v roce 1827 francouzský
matematik a fyzik Jean-Baptiste Joseph Fourier (Chasek et al. 2010: xxiii). Na konci
50. let 19. stol. byl irský fyzik John Tyndall jedním z prvních vědců zkoumajících
skleníkový efekt a různé plyny v atmosféře, včetně oxidu uhličitého. Za důležité
milníky vývoje poznání v této oblasti lze označit dva články. Tím prvním je vědecký
článek z roku 1896, jehož autorem je švédský vědec Svante Arrhenius, který se zabýval
souvislostí mezi množstvím emisí oxidu uhličitého a růstu teploty atmosféry. Druhým je
pak stať „Umělá produkce oxidu uhličitého a její vliv na teplotu“, již napsal anglický
inženýr a vynálezce Guy Stewart Callendar v roce 1938, který navázal na Arrheniův
článek a tvrdil, že nárůsty koncentrací oxidu uhličitého by mohly vysvětlit předchozí
trendy oteplování.
Druhým důležitým pilířem pro rozvoj poznání a výměnu informací a zkušeností
v dané oblasti, ačkoli nešlo pouze o klima, bylo vytváření mezinárodního
institucionálního rámce v podobě Světové meteorologické organizace (WMO), která
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vznikla v roce 1950 a navázala na Mezinárodní meteorologickou organizaci založenou
již v roce 1873. WMO se stala mezivládní agenturou OSN zaměřenou na meteorologii
(počasí a klima), provozní hydrologii a příbuzné geofyzikální vědy. V roce 1956
publikovali Američané Roger Revelle a Charles David King studii o nárůstu
koncentrací CO2 v atmosféře za poslední století (Chasek et al. 2010: xxiv).
Mezitím se problematika ochrany životního prostředí postupně dostává do
záběru mezinárodního práva1 i diplomacie. Vzniká nový, odlišný typ mnohostranné
diplomacie – environmentální diplomacie, a to především během procesu vedoucího k
UNCHE ve Stockholmu v roce 1972 (Engfeldt 2009: 36). Během onoho
environmentálního „probuzení“ v 60. letech 20. století, k jehož významným impulsům
patří nepochybně i kniha americké bioložky a spisovatelky Rachel Carson, sehrálo
důležitou roli v rodící se environmentální diplomacii Švédsko. Tato země, požívající
zvláštní role mezi oběma bloky studené války, se již v tomto období mohla opřít jak o
politickou podporu, kdy stále populárnější švédský politik Olof Palme zahrnul téma
životního prostředí do řady svých projevů, tak o institucionální2 a vědecké3 zázemí, a
stát se tak jedním z průkopníků v otázkách mezinárodní i národní ochrany životního
prostředí. Byl to právě švédský stálý představitel při OSN v New Yorku Sverker
Åström, v jehož řeči během roku 1968 zazněla poprvé problematika změny klimatu
v jednom z hlavních orgánů OSN, konkrétně v Hospodářské a sociální radě OSN
(Engfeldt 2009: 32 an).
Konání UNCHE a její výstupy znamenaly předěl v mezinárodním úsilí o
ochranu životního prostředí, přestože účast na konferenci nebyla univerzální – chyběl
tehdejší Sovětský svaz a jeho satelity. V návaznosti na UNCHE byl v prosinci 1972
Valným shromážděním OSN zřízen Program OSN pro životní prostředí (UNEP) se
sídlem v Nairobi jako ústřední místo pro environmentální akci a koordinaci v systému
OSN. Zahájení činnosti UNEP spolu se zvyšováním povědomí v řadě států o
problémech

životního

prostředí

představovaly

další

posun

v zohledňování

environmentálních záležitostí na vnitrostátní i mezinárodní úrovni v 70. a 80. letech
20. století.

1

Např. sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu ptáků (1950), Mezinárodní úmluvy pro prevenci
znečištění moře ropou (1954), Dohody na ochranu Rýna před znečištěním (1963).
2
Vznik švédské Agentury na ochranu životního prostředí v roce 1967.
3
Např. působení prominentních švédských vědců Hanse Palmstierny a Erika Dahména (Engfeldt 2009:
36).
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Ke zvyšování povědomí nepochybně přispěl stále snadnější přístup k údajům o
globálních environmentálních podmínkách a trendech, což posílilo vědecké základy pro
environmentální politiku. Vzájemně se podporující propojení vědy a politiky lze
demonstrovat na příkladu důležité studie americké Národní akademie věd z roku 1979 o
závažných rizicích změny klimatu, která byla podpořena Radou pro kvalitu životního
prostředí. Rada společně s Ministerstvem zahraničních věcí USA zadala další dvě
studie, a to „Globální zprávu 2000 pro prezidenta“ a „Vstup do 21. století“, jež byly
zveřejněny v roce 1980, resp. 1981. Zmíněná druhá studie vyzývala k vedoucí roli USA
v řešení problému oxidu uhličitého (Engfeldt 2009: 92).
V 70.

letech

20.

století

došlo

ke

sjednání

řady

mnohostranných

environmentálních smluv nebo smluv s přesahem k životnímu prostředí (např.
Ramsarská úmluva, Londýnská úmluva, Úmluva na ochranu antarktických tuleňů,
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES), Mezinárodní úmluva
pro prevenci znečištění životního prostředí z lodní dopravy (MARPOL), Barcelonská
úmluva, Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, Úmluva o
dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států). To vše pomáhalo
postupně formulovat a zpřesňovat principy mezinárodní ochrany životního prostředí,
včetně postupů v environmentální diplomacii. Mezitím se postupně formovaly také
mezinárodní klimatické diskuse, které vyústily v 1. Světovou klimatickou konferenci
svolanou WMO, UNEP a Mezinárodní radou pro vědu do Ženevy v roce 1979, jejíž
výstupy varovaly před nebezpečím globálního oteplování.
Definování problému změny klimatu nabralo na obrátkách v polovině 80. let
20. století, kdy byla pod záštitou WMO a UNEP svolána do rakouského Villachu
konference, jejímž výsledkem byla vědecká shoda na tom, že globální oteplování
představuje potenciálně vážný problém. V roce 1986 pak WMO, americký Národní úřad
pro letectví a kosmonautiku (NASA) a některé další instituce vydaly podrobnou zprávu
se závěrem, že ke změně klimatu již dochází v relativně rychlém postupu (Chasek et al.
2010: 182). Ve druhé polovině 80. let se pak proces definování problému protíná
s procesem nalézání poznatků. V roce 1988 organizují WMO a UNEP Mezivládní panel
pro změnu klimatu (IPCC), který je ustaven se sídlem v Ženevě a jehož první hodnotící
zpráva z léta 1990 potvrzovala, že globální oteplování znamená vážnou hrozbu. Prvním
předsedou IPCC se stal švédský meteorolog Bert Bolin.
IPCC vznikl jako orgán otevřený všem členům OSN a WMO. V této souvislosti
je třeba vyjasnit, že jeho rolí je hodnotit vědecké, technické a socioekonomické
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informace relevantní pro porozumění vědeckému odůvodnění rizika změny klimatu
způsobené člověkem, jejích potenciálních dopadů a možností pro zmírnění změny
klimatu a adaptaci na ni. IPCC jako takový neprovádí žádný výzkum ani nemonitoruje
klimatická data nebo jiné relevantní parametry. Svá hodnocení zakládá především na
recenzované a publikované vědecko-technické literatuře (Andersen et al. 2007: 39).
Dvouletí 1989 - 1990 nebylo přelomové pouze v oblasti vrcholné mezinárodní
politiky s důsledky pro bipolární svět, který tehdy končil rozpadem sovětského bloku,
ale také v mezinárodní klimatické agendě. V listopadu 1989 se sešla v nizozemském
Noordwijku za účasti 67 zemí a tehdy Komise Evropského společenství ministerská
konference o otázkách znečištění atmosféry a změny klimatu a ve své deklaraci vyzvala
ke stabilizaci emisí CO2 do roku 2000 (Chasek et al. 2010: xxvii).
O šest měsíců později byla v norském Bergenu přijata ministerská deklarace
Evropské hospodářské komise OSN za účasti 34 zemí, včetně evropského komisaře pro
životní prostředí (Chasek et al. 2010: tamtéž). Konference představovala jedno
z regionálních zasedání konaných před Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji
(UNCED), známé jako „Summit Země“ (Rio de Janeiro 1992). Jejím předmětem byla
řada environmentálních otázek, avšak ústředním tématem byla změna klimatu. Ministři
zemí Severní Ameriky a Evropy deklarovali ochotu převzít hlavní zodpovědnost za
omezení nebo snížení skleníkových plynů. Většina zemí také souhlasila s tím, že
stabilizují emise CO2 a dalších skleníkových plynů do roku 2000 ve srovnání s rokem
1990. Kvůli opozici USA a několika dalších zemí však konference nepřijala závazky ke
specifickým emisním cílům. Bergenská deklarace také obsahuje podporu dvěma
klíčovým principům, jimiž jsou princip předběžné opatrnosti a princip společných,
avšak rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností států za odpověď na změnu
klimatu (Bergenská deklarace 1990).
Na přelomu října a listopadu 1990 se v Ženevě sešla 2. Světová klimatická
konference svolaná WMO, UNEP a dalšími organizacemi za účasti 137 států a
Evropského společenství. Očekávání od této konference, svým způsobem stupňovaná
předchozími mezinárodními klimatickými setkáními, byla vysoká. V té době již byla
k dispozici první hodnotící zpráva IPCC, která později sloužila jako klíčový podklad
pro první zasedání mezivládního vyjednávacího výboru pro novou mezinárodní
klimatickou smlouvu. Přestože vědečtí experti vydali silné prohlášení ohledně rizik
změny klimatu, výsledná ministerská deklarace nenabídla žádné mezinárodně
dohodnuté závazky (Chasek et al. 2010: 184).
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Toto kritizovali někteří delegáti a pozorovatelé, kteří chápali závěry společného
zasedání ministrů životního prostředí a energetiky členských států EU z roku 1990
obsahující cíl stabilizovat emise CO2 do roku 2000 na úrovni roku 1990 (Gummer Moreland 2000: 8) jako minimální základ pro přijatelnou politiku rozvinutých zemí.
Navzdory obtížím během vyjednávání deklarace se dokument hlásí ke konceptům
a principům, které se objevovaly v diskusích o klimatu, což byly koncept změny
klimatu jako společné obavy lidstva, princip předběžné opatrnosti, princip společných,
avšak rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností států na různém stupni
rozvoje a koncept udržitelného rozvoje (Chasek et al. 2010: 184). Dále se deklaruje, že
opatření musí být přijata bez prodlevy přes zbývající vědeckou nejistotu. Deklarace
urguje hospodářsky vyspělé státy zodpovědné za 75 % světových emisí skleníkových
plynů, aby si stanovily cíle a/nebo vytvořily proveditelné národní programy
s významným vlivem na omezení emisí skleníkových plynů. Zároveň uznává, že emise
rozvojových zemí musí dále růst pro uspokojení jejich rozvojových potřeb, nicméně že
tyto země by měly s pomocí rozvinutých zemí a mezinárodních organizací přijmout
opatření v klimatické oblasti. Deklarace také volá po přípravě rámcové úmluvy o změně
klimatu a potřebných protokolech k přijetí na UNCED v červnu 1992 (Chasek et al.
2010: tamtéž).
Dění v onom přelomovém dvouletí 1989 - 1990 tak směřovalo k formálnímu
zahájení vyjednávání mezinárodní klimatické smlouvy a je zřejmé, že definování změny
klimatu jako vážného mezinárodního politického tématu bylo umožněno zejména díky
artikulaci tehdejších vědeckých výsledků.
1.3 Vyjednávání klimatické úmluvy (1990 - 1992)
Na základě doporučení Řídící rady UNEP z roku 1989 a závěrů 2. Světové
klimatické konferenci rozhodlo Valné shromáždění (VS) OSN v prosinci 1990 o zřízení
mezivládního vyjednávacího výboru s úkolem připravit rámcovou úmluvu o změně
klimatu tak, aby byla otevřena k podpisu na UNCED (Rezoluce VS OSN 45/212, 1990).
Rezoluce VS OSN stanovila, že vyjednávání se povedou pod záštitou VS OSN, tedy
nikoli v rámci UNEP nebo některé ze specializovaných agentur OSN. Lze to přičíst
patrně vlivu precedentu, který měla rezoluce VS OSN 44/228 přijatá o rok dříve týkající
se zahájení příprav na UNCED. Tato rezoluce sice potvrdila environmentální zaměření
UNCED, nicméně skupina rozvojových zemí G-77 byla úspěšná v prosazení rozvojové
agendy v rámci UNCED. Toto úsilí bylo vedeno snahou o vytvoření nového a 17

z pohledu rozvojových zemí – spravedlivějšího vztahu mezi průmyslovým Severem a
rozvojovým Jihem (Engfeldt 2009: 122). Jedním z důsledků tohoto kompromisu
vyjednávání rezoluce 44/228 bylo znemožnění UNEP, aby hrál ústřední roli
v přípravách na UNCED.
Vyjednávání byla zahájena v únoru 1991 pod předsednictvím francouzského
diplomata Jeana Riperta (Engfeldt 2009: 184) a byla ukončena během patnácti měsíců
na závěr 5. zasedání mezivládního vyjednávacího výboru 9. května 1992 v New Yorku.
Základní postoje k vyjednávání byly odlišné u rozvinutých a rozvojových zemí,
nicméně i v rámci těchto skupin zemí docházelo k různosti postojů. Rozvojové země
prosazovaly odpovědnost hospodářsky vyspělých zemí za emise skleníkových plynů.
V rámci skupiny G-77 došlo k rozporům mezi zeměmi vyvážejícími ropu, které se
stavěly proti ambiciózní úmluvě, kdežto aliance malých ostrovních rozvojových států
požadovala silnou úmluvu s ohledem na rizika stoupání hladiny moří.
Z průmyslových zemí usilovaly Evropské společenství, Švédsko, Norsko,
Finsko, Nizozemsko i Japonsko – poté, co opustilo pozici podobnou stanovisku USA –
o závazné cíle pro stabilizaci emisí CO2 do roku 2000 na úrovni roku 1990. USA
naproti tomu upřednostňovaly zaměření na opatření u všech skleníkových plynů a
dobrovolný základ pro aktivity. Upozorňovaly především na potenciální poškození
ekonomiky v případě přijetí legislativy na redukci CO2. Proto USA trvaly na
vyjednávání rámcové úmluvy bez souběžného vyjednávání protokolů. Mezi
rozvinutými státy se tak USA - spolu s tehdejším Sovětským svazem - dostaly do
izolované pozice odmítající cíle a harmonogram pro kontrolu emisí v klimatickém
režimu (Chasek et al. 2010: 184). Ve vyjednávání bylo lídrem Evropské společenství,
které vycházelo ze svého deklarovaného závazku snížit společné emise CO2 do roku
2000 na úroveň roku 1990. Závazky snížit své emise do roku 2000 nebo 2005 učinily
také Austrálie, Rakousko, Dánsko, Německo, Japonsko, Nizozemsko a Nový Zéland
(Chasek et al. 2010: 184).
V rámci vyjednávacího kompromisu nebylo možné dosáhnout shody na
závazných cílech a harmonogramu, nicméně sjednání rámcové úmluvy bylo nezbytným
prvním krokem k budování mezinárodního režimu. Text UNFCCC obsahoval princip
společných, avšak rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností (common but
differentiated responsibilities and respective capabilities), který znamenal, že rozvinuté
státy mají mít hlavní roli v naplňování UNFCCC.
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Rozvojové země původně argumentovaly, že hospodářsky vyspělé země by měly
jít příkladem v boji proti změně klimatu kvůli jejich hlavní historické odpovědnosti za
zvyšování koncentrací skleníkových plynů v důsledku jejich vysoké spotřeby energie na
obyvatele (Bodansky 1993: 451). Snaha formulovat takto znění předmětného článku
UNFCCC nebyla úspěšná, neboť nakonec byl do textu vložen pojem „odpovídajících
schopností“ (respective capabilities), jenž měl zdůraznit, že právě schopnosti – a nikoli
rozdílný příspěvek ke globálním emisím – jsou důvodem pro hospodářsky vyspělé
země, aby šly příkladem v boji proti změně klimatu. Formulace „zaujmout vedoucí
postavení v boji proti změně klimatu“ (take the lead in combating climate change) nyní
odkazuje přímo k odpovídajícím schopnostem, nikoli k historicky nerovnoměrnému
podílu na emisích skleníkových plynů (Soltau 2011: 191). Změna klimatu je
kumulativní proces, a proto jsou historické emise relevantní jako jev pouhé fyziky,
nikoli jako právní konstrukt (Soltau 2011: 250).
V souvislosti s výše uvedeným principem zahrnovala UNFCCC také ustanovení
pro pomoc rozvojovým zemím. Mimoto byl v roce 1992 založen Globální fond
životního prostředí (GEF), mezi jehož hlavní tematické priority patřily klimatické
projekty. UNFCCC obsahovala též ustanovení o zřízení klíčových orgánů nového
mezinárodního režimu – konference smluvních stran, sekretariátu a podpůrných orgánů
jednak pro vědeckou a technologickou podporu, a jednak pro implementaci UNFCCC.
1.4 Od sjednání úmluvy ke sjednání protokolu (1992 - 1997)
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu byla otevřena k podpisu na UNCED
v Rio de Janeiro, kde ji podepsalo 153 zemí a Evropské společenství, které při podpisu
vydalo prohlášení volající po brzkém zahájení vyjednávání protokolu se závaznými cíli
a harmonogramem. Toto volání bylo podpořeno Německem, nevládními organizacemi a
malými ostrovními rozvojovými státy (Chasek et al. 2010: 186). Když po amerických
prezidentských volbách v roce 1992 opustila nová administrativa Billa Clintona
předchozí politiku opozice vůči vyjednávání závazných cílů, mohly rozhovory o
protokolu začít.
UNFCCC vstoupila v platnost v březnu 1994 po ratifikaci minimálního počtu
padesáti států, takže již v roce 1995 se mohla sejít první konference smluvních stran
UNFCCC. Konference se dohodla, že do roku 1997 budou vyjednány kvantifikované
limity pro emise skleníkových plynů za horizontem roku 2000. Období 1994 – 1997
bylo ve znamení zavádění nového režimu do praxe, dále druhé hodnotící zprávy IPCC,
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která v prosinci 1995 konstatovala, že teplota Země vzrostla za posledních sto let o 0,3
až 0,6 % a že vliv člověka na klima je zřejmý, a také obtížných vyjednávání
o podmínkách nového protokolu (Chasek et al. 2010: 186). Hlavní spory se vedly
o následujících otázkách:
i)

návrh Evropské unie na snížení emisí skleníkových plynů jako oxid uhličitý, metan
a oxid dusný alespoň o 7,5 % do roku 2005 a o 15 % do roku 2010 ve srovnání
s úrovní roku 1990 versus návrh USA na stabilizaci emisí šesti skleníkových plynů
na úrovni roku 1990 do roku 2008 - 2010 pro všechny země přílohy I (hospodářsky
vyspělé státy a ostatní státy se specifickými závazky pod UNFCCC),

ii) povaha emisního obchodování, kde krystalizovaly opět rozdílné názory EU a USA,
iii) specifika jednotlivých zemí s dopadem na jejich ambice, kdy toto téma otevřela
Austrálie s tvrzením, že její ekonomika závisí na vývozu fosilních paliv více než
ekonomika průměrné země přílohy I, a proto požadovala diferenciaci závazků pro
různé země (Chasek et al. 2010: 187).
Na zasedání konference smluvních stran v japonském Kjótu, posledním před
daným termínem dokončení protokolu, se vyjednávání v zásadě ještě ztížila. USA sice
akceptovaly koncept diferenciace závazků, avšak prohlásily, že nemohou přijmout
řádné redukční závazky, pokud rozvojové země také formálně neodsouhlasí regulaci
svých emisí, což bylo pro tyto země nepřijatelné (Chasek et al. 2010: 187). Smluvní
strany UNFCCC nakonec přijaly Kjótský protokol (KP) jako kompromis, který
vyžadoval po vyspělých zemích redukci společných emisí šesti skleníkových plynů
alespoň o 5,2 % oproti úrovni roku 1990, a to v období 2008-2012, v tzv. prvním
kontrolním období. Cíle jednotlivých států se lišily, a to od 10% možného nárůstu emisí
v případě Islandu po 8% redukce emisí u EU a většiny dalších států střední a východní
Evropy. USA odsouhlasily závazek snížení emisí o 7 % výměnou za ústupek, že tři
nové skleníkové plyny budou počítány vůči úrovni roku 1995, nikoli 1990. KP umožnil
také zavést do praxe tzv. flexibilní mechanismy jako obchodování s emisemi, společně
zaváděná opatření (společná implementace) a mechanismus čistého rozvoje, které sice
samy o sobě nevedou ke snižování emisí skleníkových plynů, ale mají pomocí tržních
nástrojů snížit ekonomické náklady na omezování emisí a umožnit průmyslovým státům
snížení emisí na území jiného státu nebo odkoupení od jiného státu právo vypouštět
skleníkové plyny (Nováček 2010: 132).
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1.5 Čekání na vstup protokolu v platnost (1998 - 2005)
Tříletá cesta ke sjednání protokolu byla obtížná, avšak dosažení jeho vstupu
v platnost se ukázalo jako ještě těžší úkol, přestože výsledná podoba protokolu nebyla
zdaleka tak ambiciózní, jak si někteří představovali. Důvodem sedmiletého čekání na
vstup protokolu v platnost byly podmínky stanovené smluvními stranami, které se tak
snažily zajistit, aby protokol po vstupu v platnost měl smysluplné účinky. Podmínkou
byla ratifikace nejméně pětapadesáti smluvními stranami, jejichž emise oxidu uhličitého
v roce 1990 činily alespoň 55 % celkových emisí oxidu uhličitého smluvních stran
zahrnutých do přílohy I UNFCCC. Řada rozvojových zemí a malých ostrovních států
ratifikovala KP sice relativně rychle, ale některé rozvinuté státy, jejichž ratifikace byla
nezbytná pro vstup KP v platnost, využívaly zdržování své ratifikace jako taktiku pro
vyjednání kompromisů o určitých otázkách v implementaci KP, jako byly např.
podmínky nastavení flexibilních mechanismů. Zejména Austrálie, Kanada, Japonsko a
Rusko usilovaly tímto způsobem o oslabení systému dodržování, stanovení
benevolentnějších požadavků na způsobilost pro flexibilní mechanismy, větší prostor
pro rozhodování smluvní strany a minimalizaci požadavků na poskytování informací
o propadech uhlíku (Chasek et al. 2010: 190).
Nakonec bylo zřejmé, že tehdejší americký prezident George W. Bush nebude
usilovat o ratifikaci KP, neboť deklaroval, že KP vyjímá ze závazků většinu světa,
včetně Číny a Indie, což by způsobilo poškození hospodářství USA. S přibývajícími
ratifikacemi se zdálo, že KP může vstoupit v platnost i bez ratifikace USA, a do centra
pozornosti se tak dostalo Rusko, které se svým podílem 17,4 % emisí oxidu uhličitého
na celkových emisích zemí přílohy I UNFCCC v roce 1990 mohlo být tím rozhodujícím
státem, který umožní účinnost KP (Chasek et al. 2010: 191). Pro ratifikaci Ruska
mluvilo několik ekonomických faktorů, jako možnost prodávat emisní kredity díky již
redukovaným emisím v důsledku zhroucení těžkého průmyslu na počátku 90. let
20. století, a s tím související atraktivita pro zahraniční investice, nebo případně
potenciál pro získání finanční pomoci za zachování lesů na Sibiři prostřednictvím
společné implementace. Nakonec jako účinný stimul pro ruskou ratifikaci KP se
projevil tlak EU, která výměnou za ratifikaci podpořila vstup Ruské federace do
Světové obchodní organizace (Bretherton – Vogler 2006: 109). KP tak mohl vstoupit
v platnost v únoru 2005, a poté, co KP ratifikovala Austrálie v roce 2007, zůstaly USA
jedinou hospodářsky vyspělou zemí, která zůstala stát mimo něj. Jako zajímavost
z období před vstupem KP v platnost lze uvést, že v roce 2004 byla evidována
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bezprecedentní úroveň koncentrací CO2 v atmosféře dosahující 379 ppm4 (Chasek et al.
2010: xxix).
1.6 Vyjednávání režimu po roce 2012 (2005 - 2012)
Již před vstupem KP v platnost začaly neformální diskuse o povaze režimu po
roce 2012, kdy mělo skončit první kontrolní období KP. Dva procesy byly ustaveny
na zasedání v prosinci 2005, a to i) dialog o dlouhodobé spolupracující akci pod
UNFCCC a ii) ad hoc pracovní skupina pro další závazky zemí přílohy I pod KP.
Neformální charakter těchto dvou procesů sice umožňoval diskutujícím zkoumat
nejrůznější možnosti vývoje režimu po roce 2012, nicméně bylo stále více zřejmé, že
pro efektivitu jednání je zapotřebí dohodnout se na určitém rámci a harmonogramu pro
formální vyjednávání.
V tomto smyslu se stal mezníkem rok 2007, který byl ve znamení tří důležitých
momentů ve vztahu k mezinárodní klimatické agendě. Zaprvé, IPCC a bývalý americký
vice-prezident Al Gore obdrželi Nobelovu cenu míru za úsilí v budování a šíření
poznatků o změně klimatu působené člověkem a položení základů pro opatření
potřebných k působení proti takové změně (Nobel Peace Prize 2007). Zadruhé byla
vydána 4. Hodnotící zpráva IPCC, která nejenže hovořila o významné jistotě, že většina
pozorovaného oteplování v uplynulých padesáti letech je způsobena vlivem člověka a
že existuje jasný vztah mezi růstem antropogenních emisí skleníkových plynů a
pozorovanými dopady změny klimatu, ale také o tom, že klimatický systém je
zranitelnější vůči náhlým nebo nezvratným změnám – více, než se dříve předpokládalo.
Podle zprávy si předcházení těm nejvážnějším důsledkům změny klimatu vyžádá
významné snižování emisí skleníkových plynů a úsilí o zmírnění změny klimatu musí
být doplněno o adaptační opatření (IPCC 2007: 30).
Zatřetí byl na 13. zasedání konference smluvních stran UNFCCC na indonéském
Bali dohodnut rámec pro vyjednání dohody navazující na KP pro období po roce 2012 –
Baliský akční plán. Jeho cílem bylo uzavřít vyjednávání na kodaňské klimatické
konferenci v prosinci 2009. Období před kodaňským zasedáním, od něhož si mnozí
slibovali zásadní posun v ambicích mezinárodního klimatického režimu, zaznamenalo
několik událostí, které měly potenciál ovlivnit výsledek Kodaně, ať již v pozitivním či
negativním smyslu.

4

částic na jeden milion
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Těmi pozitivními měly být jednak nový společný závazek EU ke snížení emisí
skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, zvýšení podílu využití obnovitelné energie na
20 % z celkového využití energie a zvýšení energetické účinnosti o 20 %, a jednak
vítězství Baracka Obamy v amerických prezidentských volbách v roce 2008, který
zařadil téma klimatu mezi své priority. Mezi negativní události lze zařadit tehdy
propuknuvší finanční a hospodářskou krizi, a také tzv. aféru „climategate“, která začala
těsně před kodaňskou konferencí napadením serveru oddělení pro klimatický výzkum
Univerzity East Anglia a kopírováním elektronických zpráv a souborů na různá místa
internetu. Údajná manipulace s klimatickými daty, která měla dokazovat vědeckou
konspiraci při dokazování globálního oteplování, se však neprokázala.
Jako předzvěst osudu kodaňské konference vyzněly výsledky summitu skupiny
zemí G-8 v červenci 2009. Představitelé těchto zemí se sice dohodli na cíli udržet
globální oteplování v mezích nárůstu o 2 stupně Celsia do roku 2020 vůči
předprůmyslové úrovni a na dlouhodobém cíli snížit emise skleníkových plynů do roku
2050 o 50 % celosvětově a o 80 % ve vyspělých zemích, nicméně nedohodli se na
krátkodobých cílech ani na redukcích emisí svých zemí (Chasek et al. 2010: 199).
V duchu velkých očekávání se klimatické konference v prosinci 2009 v dánské
Kodani - v zemi sice s poměrně vysokou úrovní ochrany životního prostředí5, ale také
zemi známého skeptika Bjørna Lomborga – zúčastnilo více než 40 tisíc účastníků a 122
hlav států nebo vlád (ENB 2009) – nejvíce v historii, pokud se nepočítají setkání
v rámci Valného shromáždění OSN v New Yorku. Přetrvávající rozdílné názory
hlavních aktérů USA a Číny na závazky, ale i chaotická organizace vyjednávání vedly
k neúspěchu konference z pohledu přijímání ambiciózních závazků na redukci emisí
skleníkových plynů. Kromě toho znamenala Kodaň, jakkoli se jednalo o konferenci na
půdě jednoho z členských států EU, těžkou prohru z hlediska EU jako aktéra
klimatických vyjednávání. Dojednané výstupy – tzv. Kodaňská dohoda – totiž připravili
v úzkém kruhu zástupci USA, Číny, Brazílie, Indie a Jižní Afriky bez EU (Darwall
2013: 323), která se před konferencí stylizovala do role lídra vyjednávání.
Třístránková Kodaňská dohoda, která byla vzata konferencí na vědomí,
nepředstavuje právně závazný dokument. Klade důraz na snižování emisí skleníkových
plynů s cílem, aby nárůst průměrné globální teploty nepřekročil 2 stupně Celsia ve
5

Index environmentálního chování týdeníku The Economist v roce 2010 umístil Dánsko na 21. místo na
světě (The Economist 2013: 104).
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srovnání s předprůmyslovým obdobím. Smluvní strany uvedené v příloze I UNFCCC,
tedy hospodářsky vyspělé země, měly podle Kodaňské dohody předložit emisní cíle pro
rok 2020. Smluvní strany mimo přílohu I, tedy rozvojové země, měly předložit aktivity
na zmírnění změny klimatu. Nejméně rozvinuté země a malé ostrovní rozvojové státy
mohly podniknout aktivity na zmírnění změny klimatu dobrovolně a na základě
podpory (Kodaňská dohoda 2009).
V dohodě se také rozvinuté země zavázaly k cíli mobilizovat společně 100
miliard amerických dolarů ročně do roku 2020 pro účely potřeb rozvojových zemí.
Financování má pocházet z nejrůznějších zdrojů, veřejných i soukromých, bilaterálních
a multilaterálních, včetně alternativních zdrojů financování, přičemž významná část
zdrojů by měla přicházet prostřednictvím kodaňského Zeleného klimatického fondu
(Green Climate Fund, GCF). Přelomovým momentem dohody ve světle přechozích
rozdílných představ zejména Číny bylo zakotvení prvku ověřování v textu, který
definoval, že opatření na zmírňování změny klimatu smluvními stranami mimo přílohu I
UNFCCC budou předmětem vnitrostátního posuzování, reporting a ověřování, jejichž
výsledky mají být předkládány ve dvouletých intervalech sekretariátu UNFCCC.
Konferenci v mexickém Cancúnu v následujícím roce 2010 lze hodnotit jako
úspěšnější než Kodaň v tom smyslu, že řadu prvků Kodaňské dohody dokázala přijmout
jako oficiální politiku OSN, ať již jde o oficiální akceptaci cíle udržet nárůst globální
teploty pod 2 stupni Celsia nebo posílení ověřovacích procedur či formální schválení
GCF včetně ambice mobilizovat zdroje ve výši 100 mld. USD ročně. Přesto však ani
Cancún ani konference v jihoafrickém Durbanu v roce 2011 nepřinesly dohodu na
parametrech mezinárodního klimatického režimu po roce 2012. To se podařilo až na
konferenci v katarském Dauhá v prosinci 2012, kde byla přijata změna přílohy KP
upravující nové závazky pro rozvinuté státy ke snížení emisí skleníkových plynů pro
tzv. 2. kontrolní období 2013-2020. Nicméně se nejednalo o dohodu zahrnující všechny
významné aktéry. Úspěšné přijetí změny přílohy KP bylo vykoupeno tím, že Kanada
odstoupila od KP s účinností od prosince 2012 a Japonsko, Nový Zéland a Rusko
odmítly své nové závazky ve 2. kontrolním období, nemluvě o USA, které setrvaly ve
své pozici neúčasti na KP jako takovém. Režim po roce 2012 tak stanovil redukční
závazky pouze 37 zemím, kdy mimo EU a jejích členských států šlo již jen o Austrálii,
Bělorusko, Island, Kazachstán, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Ukrajinu. Změna
KP z Dauhá však nevstoupila v platnost ani pět let po jejím přijetí.
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1.7 Vyjednávání režimu po roce 2020 (2011 - 2015)
S dosažením plnoletosti UNFCCC v roce 2010 se zdálo, že namísto včasného
přijímání zásadních rozhodnutí k prohlubování implementace cílů UNFCCC a KP se
tento mezinárodní režim dostává do situace, kdy vyjednávání rámce pro závazky po
roce 2012 ještě nebylo uzavřeno a již byl zahájen proces k vytvoření nové mezinárodní
smlouvy, která by měla vstoupit v platnost po roce 2020. Rozhodnutí o zřízení tzv. Ad
hoc pracovní skupiny Durbanské platformy pro zvýšenou akci, přijaté již v roce 2011
v Durbanu, uložilo citované pracovní skupině „vytvořit protokol, jiný právní nástroj
nebo dohodnutý závěr s právní silou v rámci UNFCCC použitelný pro všechny smluvní
strany“ (UNFCCC 2011).
V květnu 2013 proběhla médii zpráva (např. The Guardian 2013), že byla
dosažena rekordní úroveň 400 ppm koncentrací CO2 v atmosféře, což bylo změřeno
havajskou observatoří Mauna Loa. Tento údaj vynikne v porovnání s obecně
přijímaným předpokladem, že pro udržení nárůstu světové teploty pod 2°C by se měly
koncentrace CO2 v atmosféře stabilizovat na úrovni cca 450 ppm (OECD 2012: 1).
Mezinárodní vyjednávací klimatická diplomacie se v roce 2014 v souladu
s principem regionální rotace přesunula do Jižní Ameriky, kde na konferenci
v peruánské Limě pokračovaly diskuse o stavebních kamenech nové mezinárodní
smlouvy, jež by upravovala režim po roce 2020. Mezi hlavními výstupy této konference
byla tzv. Limská výzva pro klimatickou akci, která potvrdila, že Ad hoc pracovní
skupina Durbanské platformy má dokončit přípravu návrhu nové smlouvy co nejdříve
tak, aby ji mohla přijmout konference v Paříži v prosinci 2015. Zároveň vyzvala
všechny smluvní strany UNFCCC, aby včas sdělily své zamýšlené vnitrostátně
stanovené příspěvky (intended nationally determined contributions, INDC) k odpovědi
na zmírnění změny klimatu, a ty smluvní strany, které jsou připraveny, aby tak učinily
do konce prvního čtvrtletí 2015. Přílohou této Limské výzvy byly prvky návrhu
vyjednávané smlouvy.
V dané lhůtě představily své INDC pouze EU - společný závazek za všechny
členské státy, dále USA, Rusko, Norsko, Švýcarsko, Mexiko a Gabon, což
představovalo k danému momentu zhruba jednu čtvrtinu globálních emisí skleníkových
plynů. Po limské konferenci se během roku 2015 rozjel naplno vyjednávací proces pod
záštitou UNFCCC, a to prostřednictvím zasedání podpůrných orgánů UNFCCC.
Přípravy na pařížskou klimatickou konferenci byly provázeny obavami, aby se
neopakoval kodaňský scénář. Hostitelská země však od ukončení předchozí konference
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v Limě nenechávala nikoho na pochybách, že nic nepodcení. Celý rok 2015 se nesl ve
znamení mimořádné francouzské diplomatické ofenzívy, která kulminovala na samotné
konferenci. Dva největší emitenti skleníkových plynů – USA a Čína – byli nakloněni
přijetí nové dohody, což se nakonec v Paříži potvrdilo. Vyjednávání na konferenci byla
podle očekávání velmi obtížná a samotného výsledku v podobě přijetí Pařížské dohody
(PA) bylo dosaženo nakonec až jeden den po plánovaném ukončení konference, tedy
v sobotu 12. prosince 2015 večer (ENB 2015).
Dohoda staví na konceptu závazků (závazných cílů). Ovšem aby mohla k cílům
zavazovat všechny smluvní strany, nemohly být závazky pro jednotlivé země
v dokumentu předepsány, ale byl použit koncept vnitrostátně stanovených příspěvků ke
globální odpovědi na změnu klimatu (nationally determined contributions, NDC, viz čl.
3 PA). Koncept NDC zjevně reflektoval aktuální míru konsensu smluvních stran
UNFCCC a umožnil přijetí PA. Tímto konceptem se PA liší na jedné straně od
UNFCCC, která kvantifikované závazky jednotlivým zemím nestanoví, a na straně
druhé i od KP, který je sice stanoví, ale pouze hospodářsky vyspělým zemím. Čl. 4
odst. 9 PA dále stanoví, že každá smluvní strana bude oznamovat NDC v pětiletých
intervalech, přičemž následující NDC každé smluvní strany má představovat pokrok
oproti předchozímu NDC (čl. 4 odst. 3 PA). Totéž ustanovení pak také říká, že NDC
bude odrážet nejvyšší možné ambice smluvní strany s přihlédnutím k její společné, i
když rozdílné odpovědnosti a odpovídající schopnosti a s ohledem na rozdílné
vnitrostátní podmínky.
Koncept NDC ponechává na vůli dané země, jak si svůj NDC stanoví.
V důsledku toho se zřejmě budou ve většině případů NDC odvíjet od možností a
podmínek vnitrostátní politiky. Normativní a preskriptivní povaha PA je tedy oslabena a
je naopak ponechán prostor pro racionální přístup smluvních stran. To, že PA nestanoví
konkrétní závazky a k nim harmonogramy, ještě neznamená, že by měla být méně
účinná než KP, který sice tyto závazky stanovil, avšak - jak se ukázalo - byl spíše
neatraktivní, takže se do 2. kontrolního období zapojilo málo států. Méně preskriptivní
charakter PA měl za cíl povzbudit k ratifikaci co nejvíce států, což se nakonec potvrdilo.
Přestože byly pro vstup PA v platnost stanoveny poměrně přísné podmínky, tj. dosažení
alespoň 55 smluvních stran UNFCCC odpovědných v součtu za alespoň odhadovaných
55 procent celkových globálních emisí skleníkových plynů, došlo k jejich naplnění
v historicky rekordním čase – necelý jeden rok od přijetí PA.
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Následující graf ilustruje rozdílnou rychlost ratifikací všech tří mezinárodních
klimatických smluv. Toto srovnání ukazuje rozdílnou míru politické vůle přistoupit
k těmto smlouvám a vítězí v něm jednoznačně smlouva nejnovější - PA.
Graf č. 1: Vývoj počtu smluvních stran UNFCCC, KP a PA v období 1992 - 2017

Zdroj: Sestavil autor v Excelu podle údajů z United Nations Treaty Collection (2017).

Na závěr této kapitoly uvádím grafické schéma dosavadního vývoje
mezinárodního klimatického režimu. Čárkovaná šipka naznačuje, že změna KP z Dauhá
nevstoupila ani po pěti letech od přijetí v platnost, kdežto plné šipky označují platnost
daného mezinárodního rámce. Rozdíly v šířce šipek mají symbolicky odlišit rozdíly
v míře univerzality ohledně zapojení do emisních závazků. Širší šipky naznačují
univerzální zapojení6 a tenčí šipky značí omezenou platnost závazků pouze pro
hospodářsky vyspělé země. Ze schématu je patrné, že linie KP znamená spíše
ukončenou cestu, kdežto linie nezávazné Kodaňské dohody a následně závazné Pařížské
dohody se ukázala jako perspektivní cesta. I proto se v této práci soustředím na závazky
deklarované v rámci těchto dvou instrumentů.

6

UNFCCC sice předpokládá univerzální zapojení smluvních stran do řešení problému změny klimatu, ale
nepředepisuje konkrétní emisní závazky jednotlivým smluvním stranám.
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Zdroj: Sestavil autor podle údajů z United Nations Treaty Collection (2017). KP-I představuje období
přijetí Kjótského protokolu, který upravoval 1. kontrolní období 2008 – 2012. KP-II Dauhá představuje
změnu KP z Dauhá upravující 2. kontrolní období 2013 – 2020. Konce šipek nepředstavují ukončení
platnosti UNFCCC nebo Kjótského protokolu, neboť tyto smlouvy zůstávají v platnosti, ale časový
mezník, kdy byla přijata Pařížská dohoda (2015) nebo změna KP z Dauhá (2012). Po roce 2020 by
Pařížská dohoda měla nahradit Kjótský protokol.

2. Výzkumný rámec
2.1 Koncept emisních závazků v mezinárodním klimatickém režimu
Jak jsem již uvedl v úvodu, z věcného hlediska se v této práci zaměřuji na
vnitrostátní závazky smluvních stran UNFCCC na snižování emisí skleníkových plynů
(někdy také označované jako mitigační závazky). Přestože jde o vnitrostátní závazky,
jejich přesah je mezinárodní, neboť se týkají regulace emisí plynů přispívajících ke
změně klimatu, což je prototyp problému globálních statků (Chasek et al. 2010: 179).
V tomto ohledu vycházím z pracovní definice závazku, jak ji uvádí např. Gaubatz, jako
aktu, jímž se stát zavazuje k nějakému postupu, když vytváří subjektivní důvěru na
straně ostatních, že bude konat v rámci určitého postupu (Gaubatz 1996: 111). Gaubatz
také hovoří o závazcích triviálních, které zahrnují konání kroků v evidentním zájmu
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státu, a o závazcích netriviálních, které zavazují stát k učinění opatření, jež se na první
pohled nemusejí jevit jako v úzkém vlastním zájmu státu (Gaubatz 1996: tamtéž).
V intencích tohoto rozlišení chápu závazky ve vztahu k emisím skleníkových plynů jako
netriviální, neboť jinak by tyto závazky, nebo alespoň rámec pro jejich přijímání a
deklarování, nemusely být formalizovány v písemných mnohostranných smlouvách,
jako jsou Kjótský protokol a Pařížská dohoda.
V úvodu této práce jsem zmínil, že ústředním prvkem cílů mezinárodního
klimatického režimu jsou právě závazky na snižování či omezování emisí skleníkových
plynů. Tento koncept emisních závazků byl znám a použit již před vznikem
klimatického režimu, ať již to bylo na úrovni regionu Evropské hospodářské komise
OSN v protokolech sjednaných ještě ve druhé polovině 80. let a na začátku 90. let
20. století k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
(CLRTAP), nebo na celosvětové úrovni v Montrealském protokolu z roku 1987, i když
v jeho případě se primárně regulovala výroba a použití určitých chemických látek.
V těchto mnohostranných smlouvách byl uvedený koncept zakotven do podoby
kvantifikovaných cílů vázaných na stanovené termíny (harmonogramy omezování emisí
specifikovaných látek, respektive omezování výroby a použití určených látek v případě
Montrealského protokolu).
Přestože se idea emisních závazků objevovala v diskurzu ještě před sjednáním
UNFCCC, jak popisuji v kapitole 1, tak v UNFCCC nebyl koncept emisních závazků
konkrétně rozpracován. Bylo to nejen pro rozdílné názory vyjednávajících stran, ale
také pro samou povahu UNFCCC, která měla podobu obecné rámcové smlouvy
podobně jako přechozí CLRTAP nebo Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy,
k nimž se následně sjednaly protokoly s konkretizovanými závazky. Také v případě
klimatického režimu k přijetí prováděcích smluv došlo, i když vývoj klimatického
režimu byl specifický.
Jak jsem naznačil v kapitole 1, nejprve byl přijat Kjótský protokol s emisními
závazky pouze pro rozvinuté státy, který navzdory prodloužení o druhé kontrolní období
po roce 2012 patrně představuje již rokem 2020 uzavřenou vývojovou linii klimatického
režimu. Z pohledu přijaté Pařížské dohody lze říci, že emisní závazky deklarované
v souvislosti s právně nezávaznou Kodaňskou dohodou byly jakýmsi vývojovým
předstupněm konceptu vnitrostátně stanovených příspěvků deklarujících také emisní
závazky podle Pařížské dohody, která navíc stanovuje pětileté intervaly pro jejich
deklarování a postupné navyšování.
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Jak Kodaňská dohoda, tak Pařížská dohoda tedy poskytly rámec pro všechny
smluvní strany UNFCCC, aby mohly deklarovat své emisní závazky, což řada z nich
také učinila. Jak však takové závazky porovnávat? Nabízí se dva hlavní způsoby, a to
komparace podle síly nebo ambice emisního závazku. Silou závazku rozumím jeho
vyjádření v nominální hodnotě procentního snížení nebo omezení emisí skleníkových
plynů ke stanovenému roku v budoucnosti oproti úrovni emisí v daném referenčním
roce v minulosti. V takovém případě se porovnávají hodnoty těchto redukcí
v absolutním vyjádření. Naproti tomu ambice závazku se poměřuje k ideálnímu stropu
emisí pro každou zemi určenému podle jednotného schématu pro alokaci povolených
emisí skleníkových plynů za účelem dodržení stanovené hranice nárůstu globální
průměrné teploty - např. maximálně o 2 stupně Celsia, pokud bychom vzali za příklad
tento cíl z Pařížské dohody.
Emisními závazky se zabývá již v úvodu zmiňovaný internetový portál Climate
Action Tracker, CAT (CAT 2017), který hodnotí ambice závazků vybraných zemí vůči
cíli udržet nárůst průměrné globální teploty pod 1,5 až 2 stupni Celsia podle Pařížské
dohody. Protože však neexistuje mezinárodní politická ani vědecká shoda, kolik by
který stát měl k tomuto cíli přispět, vychází CAT při hodnocení z desítek studií a
scénářů. Jako měřítko stanovuje podle dostupných kalkulací rozsah hodnot, podle nichž
odhaduje ambice dané země. Jde tedy pouze o jeden z možných přístupů, jak ambice
odhadnout, nikoli o metodu, která by byla založena na obecně přijímaném měřítku
ambicí. Je třeba také vzít v úvahu, že jednou z největších nejistot je budoucí
ekonomický růst v projekcích změny klimatu (Soltau 2011: 260), takže měření ambicí
závazků založené na různých scénářích je vždy zatíženo určitou nejistotou. Kromě toho
CAT neprovádí kvantifikované hodnocení ambicí závazků, ale zavádí popisné
hodnocení podle šesti kategorií – kriticky nedostatečný, velmi nedostatečný,
nedostatečný, kompatibilní s hranicí 2 stupňů Celsia, kompatibilní s hranicí 1,5 stupně
Celsia a vzorový příklad (CAT 2017). V rámci jedné kategorie se tak může umístit více
zemí, ovšem model dále nijak nerozlišuje hodnocení zemí uvnitř jedné kategorie. CAT
se zaměřuje na 32 zemí a EU jako celek.
Na webových stránkách Climate and Energy College Univerzity Melbourne jsou
k dispozici přehledové informace o vývoji emisí skleníkových plynů u všech zemí
v minulosti (1990, 2000, 2005, 2010) a jejich výhledu do budoucnosti (2020, 2025 a
2030), včetně vyjádření jejich emisního závazku podle Kodaňské dohody a Pařížské
dohody jako přepočtu k určité referenční úrovni (např. k roku 1990), pokud daná země
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(či uskupení jako EU) takový závazek učinila. Internetový portál Mitigationcontributions.org, vycházející z práce uvedené univerzity, odhaduje také ambici
závazků zemí G-20, EU jako celku a dvou menších zemí Švýcarska a Norska vůči
hranici 2 stupňů Celsia, a to na příkladu přístupů založených na metodě „lídr“; „emise
na obyvatele“; „vyrovnané kumulativní emise na obyvatele (variantně k roku 1950 nebo
1990)“; „rozvojová práva na emise skleníkových plynů“ a kombinovaná metoda „lídr &
globální rozvojová práva“ (Mitigation contributions.org 2017).
Pro účely této práce se přikláním k měření síly emisních závazků, a nikoli
ambice závazků, a to z následujících důvodů:
1) Koncept stanovování emisních závazků podle Pařížské dohody (i podle
předcházející nezávazné Kodaňské dohody) je založen na tom, že státy si je určují
samy. To je odlišný koncept od toho, s nímž pracují přístupy pro hodnocení ambicí
emisních závazků vztažených k jednotnému cíli 2 stupňů Celsia. Tyto přístupy
vycházejí z představy jednotného schématu pro alokaci emisí, na němž by se státy
dohodly a které by předepisovalo jednotlivým státům, o kolik procent mají emise
snížit či omezit. Podobný model byl sice použit u Kjótského protokolu či jeho
změny z Dauhá, nebyl však dostatečně inkluzivní a perspektivní, protože zahrnoval
jen menšinu zemí světa. Reakcí na toto nedostatečné řešení byla nejprve Kodaňská
dohoda a později Pařížská dohoda ponechávající stanovení emisních závazků na
vůli států. Z toho je zřejmé, že mezinárodní společenství v politické rovině
prozatím nebylo schopné konsensuálně přijmout ideu jednotného schématu pro
alokaci emisí, a to kvůli rozdílným pohledům států na spravedlivou alokaci
(Okereke 2008: 242).
2) Ani v rovině akademické doposud není shoda na jednom klíči pro jednotné schéma
pro alokaci emisí, jak dokládá sám portál Mitigation contributions.org, který
identifikuje již výše uvedené přístupy založené na čtyřech hlavních metodách,
včetně jedné kombinované metody. Výsledné alokace emisí pro některé země, a
tedy i ambice jejich deklarovaných závazků, mohou být dosti rozdílné v závislosti
na použité metodě. Sám citovaný portál přiznává, že v současnosti je utopické
předpokládat shodu mezinárodního společenství na jednotném alokačním schématu
(Mitigation contributions.org 2017).
3) Většina států vycházela při koncipování či zdůvodňování svých vnitrostátně
stanovených závazků z projekcí vlastního hospodářského vývoje a v řadě případů
státy porovnávají tyto závazky se scénářem beze změny politiky (business as usual,
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BAU) či jejich naplnění podmiňují různými předpoklady a vnější technickou a
finanční pomocí. Jen menšina smluvních stran (typickým příkladem je EU, Norsko
nebo Švýcarsko) koncipuje své vnitrostátně stanovené závazky jako progres oproti
svým předchozím závazkům a odvolává se přitom na vnější autority, např. celkové
scénáře IPCC a jeho doporučení, o kolik je třeba redukovat emise skleníkových
plynů.
4) Mimoto nejsou k dispozici data o ambicích emisních závazků ke všem zemím,
které je deklarovaly, nýbrž pouze k omezenému počtu zemí, jak je uvedeno výše
v případě CAT či portálu Mitigation contributions.org.
Měření síly emisních závazků tedy reflektuje reálný přístup států, kdežto různé
metody hodnocení ambicí závazků vycházejí z přístupů, na nichž není shoda ani na
politické, ani na akademické úrovni. Koncept síly závazků má pochopitelně své hlavní
omezení v tom, že nemůže podchytit rozdíly v ambicích závazků. Na druhou stranu
představuje v prostředí plném nejistot týkajících se závazků alespoň jednotné hodnotící
kritérium, které lze postavit jako závislou proměnnou vůči identifikovaným nezávislým
proměnným.
Emisní závazky deklarované smluvními stranami UNFCCC podle Kodaňské
dohody a Pařížské dohody operacionalizuji následujícím jednotným způsobem: Protože
smluvní strany nepoužívají jednotné schéma pro deklaraci závazku, je třeba nejprve
převést jejich závazky na jednotnou intervalovou škálu. Na začátku je nutné zvolit jedno
schéma, podle něhož určím hodnoty síly emisního závazku na jednotné škále. Z pohledu
do dokumentů, které obsahují emisní závazky smluvních stran UNFCCC, vyplývá, že
státy deklarují své emisní závazky nejčastěji podle následujících schémat:
a)

Redukce emisí skleníkových plynů do roku 2020 (v případě Kodaňské dohody)
nebo do roku 2030 (podle Pařížské dohody) v % oproti úrovni emisí v referenčním
roce, jímž je rok 1990, případně jiný, např. 2005,

b) Redukce emisí skleníkových plynů do roku 2020 / 2030 v % oproti projektovanému
vývoji emisí podle scénáře beze změny politiky (business as usual),
c)

Redukce emisní náročnosti hospodářství do roku 2020 / 2030 v % oproti úrovni
emisní náročnosti v referenčním roce, např. 2005.
Z uvedených schémat volím pro jednoduchost první schéma ad a), a to jeho

variantu s referenčním rokem 1990. Důvody pro volbu referenčního roku 1990 jsou tři:
i) Je to nejzazší referenční rok v minulosti, který státy při deklarování emisních závazků
v praxi používají; ii) rok 1990 byl dohodou smluvních stran UNFCCC zvolen jako
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obecný referenční rok pro měření pokroku v redukci emisí skleníkových plynů v prvním
i druhém kontrolním období, a iii) začátek 90. let 20. století je obecně považován za
období, kdy byla změna klimatu ovlivňovaná člověkem uznána jako potenciálně vážná
hrozba (Soltau 2011: 249). V případě států, které deklarují redukci emisí podle
schématu ad a) oproti referenčnímu roku 1990, mohu rovnou použít hodnotu
deklarovaného snížení. V případě států, které používají jiné schéma, používám přepočet
daného emisního závazku oproti referenčnímu roku 1990, který je k dispozici v
přehledových informacích pracoviště Climate and Energy College Univerzity
Melbourne o vývoji emisí skleníkových plynů u jednotlivých zemí (The University
Melbourne Climate and Energy College 2017). Pro úplnost dodávám, že se jedná o
celkové emise skleníkových plynů bez sektoru využívání půdy, změny využívání půdy a
lesnictví (LULUCF). Tam, kde stát deklaruje určité rozmezí emisního závazku,
používám vždy tu méně ambiciózní hranici.
Takto získávám hodnoty deklarovaných redukcí či omezení emisí v % oproti
jednotnému referenčnímu roku 1990, které se v případě kodaňských závazků pohybují
v rozmezí od redukce o 30 % (tedy -30 %) po limit nárůstu o 278 % (tedy +278 %) a v
případě pařížských závazků od redukce o 50 % (tedy -50 %) po limit nárůstu o 491 %
(tedy +491 %). Tyto redukční i omezující emisní závazky převádím v případě
kodaňských závazků na intervalovou škálu kladných čísel <0 až 308>, kde hodnota 0
představuje nejslabší závazek +278 % a hodnota 3087 představuje nejsilnější závazek
−30 %, a v případě pařížských závazků na intervalovou škálu kladných čísel <0 až
541>, kde hodnota 0 představuje nejslabší závazek +491 % a hodnota 5418 představuje
nejsilnější závazek −50 %. To znamená, že vyšší číslo na škále indikuje silnější emisní
závazek.
2.2 Výzkumný cíl, teoretické přístupy a hypotézy
V souladu s výzkumnou otázkou je cílem práce zjistit rozdíly v síle emisních
závazků vybraných smluvních stran a identifikovat faktory, které mohou vykazovat
souvislost s rozdílnou silou těchto závazků. K identifikaci faktorů je vhodné vycházet
z teoretických přístupů, aby se předešlo situaci, kdy by sice analýza dat ukázala
významnou souvislost, která by však nebyla teoreticky podložená. Jak jsem již uvedl
7

Maximální hodnota 308 byla získána součtem absolutních hodnot největší redukce a největšího limitu
nárůstu: |-30|+|278| = 308
8
Maximální hodnota 541 byla získána součtem absolutních hodnot největší redukce a největšího limitu
nárůstu: |-50|+|491| = 541
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v úvodu této práce, vycházím z teoretických přístupů racionalismu a konstruktivismu,
které jsou založeny na rozdílných předpokladech (Slaughter 2011: 4), a mohou tak být
využívány jako komplementární přístupy, neboť použití pouze jednoho by mohlo
výzkumný pohled příliš zužovat. V rámci racionalistické perspektivy se na jednání států
nahlíží obvykle buď z realistických pozic, kdy je racionalita jednání založena na
rozložení moci, nebo z liberálních pozic, podle nichž je racionální jednání založeno na
rozložení zájmů (Armstrong et al. 2012: 100). Pro potřeby této práce vycházím
z liberálního pohledu racionalistického přístupu, neboť je pro zkoumání jednání států
v oblasti globálních veřejných statků a environmentálních záležitostí vhodnější než
realistický pohled (Armstrong et al. 2012: 289). Výše uvedené dva přístupy jsem vybral
jednak proto, že mají explanační potenciál v otázkách mezinárodní spolupráce
v environmentální politice (Armstrong et al. 2012: tamtéž), a také proto, že již byly
v předchozí literatuře použity (např. (Yamagata et al. 2013: 251).
Racionalistický přístup vysvětluje jednání aktérů (států) prostřednictvím jejich
zájmů, které jsou založeny na kalkulaci výhod a nákladů (Diez et al. 2011: 100).
Posuzování výhod a nákladů by tedy podle tohoto pohledu mělo hrát roli v jednání států
v rámci společného kooperativního rámce, jako je např. mezinárodní klimatický režim a
jeho důležitý aspekt, kterým je deklarace emisních závazků. Jako příklad výhody, která
by měla usnadňovat kooperativní jednání daného státu v deklarování silných emisních
závazků, se jeví jeho podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů, neboť využívání
takových zdrojů významně posiluje kapacitu státu snižovat emise skleníkových plynů, a
tedy snadněji dostát deklarovaným závazkům. Tento předpoklad vychází ze známé
zkušenosti, že spotřeba energie a druh použitého energetického zdroje významně
ovlivňuje emise skleníkových plynů, především oxidu uhličitého. Proto vyšší podíl
energie z nefosilních zdrojů obvykle působí pozitivně na podporu přijímání závazků
v ochraně klimatu (Grundig 2009: 748). Z praxe je zřejmé, že mezi klíčové nástroje
politiky ochrany klimatu patří podpora alternativních zdrojů energie. Započítávám
k těmto zdrojům i jadernou energetiku, která nevyužívá na výrobu energie fosilní
zdroje, neboť v řadě zemí jde o významný nefosilní zdroj energie. V této proměnné se
tedy soustředím na podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů a formulování této
hypotézy:
H1: Státy s vyšším podílem energie z alternativních a jaderných zdrojů budou
přijímat silnější závazky na redukci emisí skleníkových plynů.
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Indikátorem této proměnné je podíl alternativní a jaderné energie v % na
celkovém využití energie k roku 2006 (relevantní pro období kodaňských závazků) a
2012 (relevantní pro období pařížských závazků). Data jsou čerpána z databáze Světové
banky, podle níž se pod uvedenými zdroji energie rozumí energie neprodukující oxid
uhličitý, která mj. zahrnuje vodní, jadernou energii, geotermální, větrnou a sluneční
energii (World Bank 2017b).
Za příklad faktorů, které mohou ovlivňovat jednání států z hlediska nákladů, lze
uvést hospodářskou vyspělost, emisní náročnost hospodářství a podíl průmyslové
výroby na HDP, což jsou proměnné, které se v literatuře o klimatické politice používají
(např. Bättig – Bernauer 2009, Dolsak 2009, Yamagata et al. 2013). V případě
hospodářské vyspělosti je potřeba zmínit v této souvislosti princip společné, i když
rozdílné odpovědnosti a odpovídající schopnosti, který je zakotven v UNFCCC i
Pařížské dohodě. Tento princip fakticky zohledňuje zájem rozvojových zemí na svém
hospodářském rozvoji, který by nebyl podvázán příliš přísnými emisními závazky,
jejichž splnění je nad možnosti těchto zemí. Přetrvávající důležitost tohoto principu lze
dokladovat např. na vyjádřeních rozvojových zemí v diskusi o implementaci různých
ustanovení Pařížské dohody během konference smluvních stran v roce 2017 (ENB
Summary 2017: 13). Závazky rozvojových zemí mohou být podle tohoto principu tedy
relativně slabší v porovnání se závazky hospodářsky vyspělých zemí, které díky své
hospodářské vyspělosti disponují kapacitou plnit silnější závazky.
Proměnná emisní náročnost hospodářství je zvláště v měrném vyjádření, tj. na
jednotku HDP, používána jako ukazatel ekonomiky dané země a její interakce se
životním prostředím. V kombinaci s dalšími hospodářskými ukazateli vypovídá o
energetické a materiálové náročnosti ekonomiky a skladbě energetických zdrojů, stavu
dopravního systému, spotřebě domácností i o kvalitě života (Kovanda – Hák 2011:
163). Aktivní politika snižování emisní náročnosti na jednotku HDP obvykle s sebou
přináší zvýšené náklady. V literatuře nalezneme názory, že země posuzují takové
náklady na snižování, když vytvářejí vnitrostátní opatření a pozice ke globálním
environmentálním otázkám (Sprinz – Vaahtoranta 1994). Podobně se objevuje názor, že
vyšší podíl průmyslu na hospodářství souvisí se zdrženlivostí státu vůči přijímání
závazků v ochraně klimatu. Tato proměnná se používá jako výraz přítomnosti zájmové
skupiny, v tomto případě průmyslu (Yamagata et al. 2013: 256).
Výše uvedené předpoklady, které pracují s představou posuzování nákladů na
dosažení emisních závazků, lze shrnout do hypotézy:
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H2: Méně rozvinuté státy, státy s vyšší mírou emisní náročnosti hospodářství a
státy s vyšším podílem průmyslové výroby na HDP budou zdrženlivější k přijímání
silnějších závazků na redukci emisí skleníkových plynů.
Indikátorem proměnné hospodářská vyspělost je hrubý národní důchod na
obyvatele v běžných cenách (USD) k roku 2006 a 2012, data jsou čerpána z databáze
Světové banky (World Bank 2017). Indikátorem proměnné emisní náročnost
hospodářství jsou emise skleníkových plynů v kg na 1 000 USD kupní síly
v konstantních cenách mezinárodního dolaru v roce 2011. Indikátor je měřen k roku
2005 a 2010 a emisní data jsou čerpána z databáze Univerzity Melbourne (The
University Melbourne Climate and Energy College 2017) a hospodářská data z databáze
Světové banky (World Bank 2017a). V této proměnné používám jako indikátor emise
skleníkových plynů jako celku, nikoli pouze oxidu uhličitého, abych se vyhnul případné
multikolinearitě mezi touto proměnnou a dříve uvedenou energetickou proměnnou.
Antropogenní emise oxidu uhličitého pocházejí v převážné většině z používání fosilních
paliv, kdežto zahrnutí všech skleníkových plynů se dotýká významně i jiných odvětví,
jako je např. zemědělství, odpadové hospodářství atd. Antropogenní emise metanu a
oxidu dusného představují v některých zemích významný podíl na celkových emisích
skleníkových plynů. A konečně, indikátorem proměnné týkající se průmyslu je podíl
průmyslové výroby v % na celkovém HDP státu k roku 2006 a 2012 (World Bank
2017c).
V dosavadní literatuře byly použity v rámci racionalistického pohledu nejen
hospodářské proměnné, ale také proměnné týkajících se domácích politických
podmínek (např. Yamagata et al. 2013: 252). Používám tedy rovněž inspiraci z této
praxe a vybírám proměnné, jejichž prostřednictvím by bylo možné sledovat vliv zájmů
domácích aktérů, jako je vláda a veřejnost, na sílu přijímaných emisních závazků.
V případě veřejnosti je možné použít proměnné úroveň demokracie a veřejné mínění o
závažnosti problému změny klimatu a v případě vlády jsou to proměnné jako
programový důraz vlády na klimatickou politiku, zapojování domácích aktérů a
zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu. Materiální zájem
uvedených aktérů, který může ovlivňovat jednání ve smyslu přijímání emisních závazků
a jejich sílu, lze odvodit např. z obavy ohledně dopadů změny klimatu na různá
hospodářská odvětví či životní styl, což ve svém důsledku může negativně ovlivnit
prosperitu společnosti. Konkrétně může změna klimatu v podobě extrémních projevů
počasí, jako jsou vlny veder, hurikány, povodně nebo sucho, negativně ovlivňovat
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jednak hospodářské sektory jako zemědělství, lesnictví, energetiku či infrastrukturu, a
jednak může mít dopad na lidské zdraví (IPCC 2001; Evropská komise 2018).
Podívejme se nyní na jednotlivé domácí politické proměnné. V literatuře se
můžeme setkat s tezí, že průměrný volič v demokraciích bude v zásadě více proenvironmentální, než průměrný člen elity v nedemokraciích (Bättig – Bernauer 2009:
287). To podporují i další závěry, že vyšší úroveň demokracie může mít pozitivní vliv
na přijímání opatření na ochranu životního prostředí (například Neumayer 2002; Von
Stein 2008). Je pravděpodobné, že ve vyspělejších demokraciích může být veřejná
poptávka po snižování environmentálních rizik vyšší, ať již díky lepší informovanosti
obyvatel o problémech životního prostředí, či díky příležitostem se svobodně vyjadřovat
a ovlivňovat veřejný život (Bernauer et al. 2009: 14). Vycházím tedy z toho, že
demokratičtější uspořádání státu může poskytovat příznivější podmínky pro přijímání
silnějších emisních závazků.
Podporu silnějších emisních závazků není nutné vázat výlučně na úroveň
demokracie. I bez ohledu na stupeň demokracie v dané zemi je nepochybně zajímavé
podívat se na to, do jaké míry společnost považuje změnu klimatu za vážný problém.
Proto zařazuji proměnnou veřejné mínění o závažnosti problému změny klimatu, i když
z důvodu nedostatku dat pro všechny vybrané případy do regresní analýzy tuto
proměnnou použiji pouze v případových studiích. U této proměnné je třeba vzít v
úvahu, že i když se veřejnost může zajímat o změnu klimatu, nemusí být vždy zřejmé,
zda je připravena nést náklady politiky na ochranu klimatu (Weiler – Bailer 2015: 48).
Veřejné mínění nemusí být vždy proenvironmentální, zvláště pokud ochrana životního
prostředí představuje pro část veřejnosti velké náklady. Pak záleží, jak je daná část
veřejnosti (ať již zastánci, či odpůrci této politiky) organizovaná a jaký má přístup
k rozhodujícím činitelům (Dolsak 2001). Pro potřeby této práce vycházím z
předpokladu, že pokud ve veřejnosti převládá obava o životní prostředí, resp. ze změny
klimatu, pak se toto může projevit v jednání vlády v přijímání silnějších závazků.
Vláda je důležitým aktérem v definování vnitrostátní klimatické politiky. Proto
zařazuji také další tři proměnné - programový důraz na klimatickou politiku, zapojování
domácích aktérů a zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu,
které používám pouze v případových studiích pro porozumění situace v daných zemích
s identifikovaným silným závazkem. Tyto proměnné odvozuji z předpokladu, že vláda
jako racionální aktér zohledňuje zájem řešit ochranu klimatu jednak ve své oficiální
politice, a jednak pomocí nástrojů, které by měly usnadňovat řešení klimatických
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problémů dotýkajících se obvykle řady odvětví – a s tím souvisí důležitost zapojování
domácích aktérů do řešení těchto problémů a zvyšování povědomí o změně klimatu.
V návaznosti na tři uvedené proměnné na vnitrostátní úrovni formuluji další hypotézu
takto:
H3: Státy s vyšší úrovní demokracie, s vyšším podílem názoru ve veřejnosti, který
považuje globální změnu klimatu za velmi vážný problém, a státy, jejichž vlády kladou
větší programový důraz na klimatickou politiku, více podporují zapojování domácích
aktérů a zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu, budou
přijímat silnější závazky na redukci emisí skleníkových plynů.
Indikátorem proměnné úroveň demokracie je index demokracie sestavovaný
týdeníkem The Economist (The Economist 2007 a 2012) a použitá data jsou k roku
2006 (pro první období) a 2012 (pro druhé období). Indikátorem proměnné veřejné
mínění je vnímání změny klimatu jako velmi vážného problému ze strany veřejnosti.
Data jsou čerpána z průzkumů Pew Research Center prováděných k uvedené otázce na
jaře 2010 (relevantní ve vztahu k předkládaným závazkům zemí v návaznosti na
Kodaňskou dohodu 2009) a na jaře 2015 (relevantní pro dobu před přijetím Pařížské
dohody). Kvůli absenci dat z roku 2010 u Jižní Afriky, na niž je zaměřena jedna
z případových studií, byla u této země použita dostupná data z roku 2008. V případě
Evropské unie, která je též předmětem jedné z případových studií, jsou data čerpána z
vydání Eurobarometru ke změně klimatu vycházející ze šetření prováděných v letech
2009 a 2014 (Evropská komise 2009 a 2014). Otázka na respondenty byla stejná jako
v případě Pew Research Center. Intenzitu ostatních tří proměnných - programový důraz
na klimatickou politiku, zapojování domácích aktérů a zvyšování povědomí o
problémech souvisejících se změnou klimatu - odhaduji na základě rozboru situace
v daných státech popsané v případových studiích.
Oproti racionalismu vychází konstruktivistické pojetí z představy, že zájmy
odvozené z porovnání výhod a nákladů neposkytují jediné možné vysvětlení jednání
států, neboť aktéři nejednají vždy striktně racionálně podle objektivního posuzování
nákladů a přínosů (Diez et al. 2011: 100). Tento přístup hledá možná vysvětlení
v působení sdílených idejí a obecně akceptovaných norem na jednání aktérů (Armstrong
et al. 2012: 100 an.). Z metodologického hlediska je třeba uvést, že může být obtížné
přesně vysledovat či zjišťovat účinek konkrétních idejí a norem na určitou politiku a na
určité jednání, i když obdobně by se dalo toto konstatovat i v případě určování vztahu
mezi výše uvedenými racionálními zájmy a politikou (Diez et al. 2011: 103). Proto
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používám faktory, které již byly v literatuře ve větším či menším rozsahu diskutovány a
mají určitou vazbu na dosavadní praxi mezinárodního klimatického režimu.
Pro potřeby této práce lze faktory odvodit pomocí některých klíčových
konstruktivistických konceptů, kterými jsou socializace ve vztahu k normám (Boekle
1999: 8) a formování identity (např. Wendt 1994: 384, Karns – Mingst 2010: 50).
Nejprve představím odvození faktorů pomocí konceptu socializace ve vztahu k
normám, a poté pomocí konceptu formování identity.
Normy jsou intersubjektivní přesvědčení o sociálním a materiálním světě, která
říkají aktérům, co mohou a měli by dělat v daných okolnostech (Armstrong et al. 2012:
101). Jsou to tedy hodnotově založená, sdílená očekávání určitého vhodného jednání,
která utvářejí preference aktérů a stanoví společné cíle (Boekle et al. 1999: 3).
V konstruktivistické teorii se účinek norem připisuje socializačním procesům
(Armstrong et al. 2012: 102). V průběhu socializace se aktér vnitřně ztotožňuje
s očekáváními ohledně jednání, které u něj předpokládá jeho sociální prostředí (Boekle
et al. 1999: 8). Aktéry, kteří deklarují emisní závazky, jsou vlády vystupující za své
státy. Je tedy odůvodněné zaměřit se na to, jak mohou být vlády vystaveny působení
socializujících činitelů. Určení faktorů, které pomáhají odhadnout účinek sdílených
norem, a tedy i míru socializace aktérů s nimi, záleží na samotném předmětu zkoumání.
Pro potřeby této práce, kdy zkoumám souvislost faktorů se silou emisních závazků,
vybírám

nezávislé

proměnné

jako

členství

ve

vybraných

mnohostranných

environmentálních smlouvách a působení vybraných mezinárodních nevládních
organizací (NGO) a domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí, což jsou faktory,
které jsou inspirovány podobnými proměnnými již použitými v literatuře (např.
Yamagata et al. 2013: 257, Bernauer et al. 2009: 7).
Vliv

mezivládních

organizací

a

mezinárodních

smluv

na

globální

environmentální politiku významně vzrostl od 70. let 20. století. Tyto mezinárodní
instituce mohou ovlivňovat výsledky globálních environmentálních záležitostí více
způsoby, včetně pomocí vytváření norem nebo kodexu jednání jako vodítek pro řešení
konkrétních environmentálních problémů (Chasek et al. 2010: 63). Pro odhad působení
mezinárodních institucí lze využít měření délky členství v nich, neboť instituce mají
podle často sdílené představy socializující efekt na své členy, kdy v průběhu času se
normy, které jsou základem takových institucí, stávají stále více akceptovatelnými a
jednání států podle takových norem nabývá stále na větším významu (Diez et al. 2011:
212). Socializace s normami vyžaduje čas i kvůli tomu, že se jedná z velké části o
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komunikační proces, v němž je nutné z povahy věci věnovat čas vedení dialogu a
výměně argumentů, které jsou komunikaci vlastní (Risse – Ropp - Sikkink 1999: 31).
V teoretizování o socializaci se hovoří o tom, že by měla být nejlépe pozorovatelná u
nováčků v dané komunitě, neboť právě na ně je nejviditelněji zaměřená či právě jimi je
nejvíce pociťovaná (Johnston 2007: 21). Toto východisko je jistě důležité pro studie,
jejichž hlavním cílem je zkoumání socializace a její detailní vývoj v konkrétním
případě. To je však mimo rámec této práce, která má za cíl hledat souvislost nezávislých
proměnných se silou emisních závazků deklarovaných smluvními stranami UNFCCC, a
to ke dvěma zvoleným momentům – období Kodaňské dohody a přijetí Pařížské
dohody. Proto je pro potřeby této práce účelnější použít jako odhad působení
relevantních mezinárodních smluv na smluvní strany dobu trvání jejich členství v těchto
smlouvách a předpokládat podle výše uvedené literatury (Diez et al. 2011; Risse – Ropp
- Sikkink 1999), že delší čas strávený členstvím v dané smlouvě má pozitivní efekt na
socializaci s normami.
Protože se zde zabývám smluvními stranami UNFCCC a jde o specifickou
problematiku změny klimatu, jeví se jako vhodné testovat souvislost se závislou
proměnnou na příkladu délky členství v mezinárodních smlouvách, jejichž formativní
působení na jejich členy lze předpokládat a které přispívají k ochraně klimatu.
Vycházím přitom z předpokladu, že čím déle je stát členem mezinárodní smlouvy, tím
větší účinek působení doporučení a závěrů přijímaných v rámci určité smlouvy se může
na daný členský stát projevit a přimět ho k aktivnímu přijímání vlastních závazků. Co
do významu pro ochranu klimatu jsem identifikoval čtyři globální mnohostranné
smlouvy – UNFCCC, Kjótský protokol, Vídeňskou úmluvu na ochranu ozonové vrstvy
a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Tyto čtyři smlouvy
splňují současně tři znaky, které odůvodňují jejich výběr: i) mají přímý vztah k ochraně
klimatu, neboť mezinárodní režimy na nich založené usilují o kontrolu emisí
skleníkových plynů – UNFCCC a Kjótský protokol přímo a Vídeňská úmluva a
Montrealský protokol tím, že vytvářejí mezinárodní režim omezující freony a halony,
které patří ke skleníkovým plynům; ii) všechny uvedené smlouvy již mají relevantní
historii, neboť byly sjednány před 20 a více lety, takže lze u nich předpokládat obecně
dlouhodobější působení (proto zde nezahrnuji Pařížskou dohodu pro její zatím krátké
trvání); a iii) členství v uvedených smlouvách je v zásadě univerzální - UNFCCC,
Vídeňská úmluva a Montrealský protokol mají 197 smluvních stran, Kjótský protokol
192 smluvních stran (United Nations Treaty Collection 2017), takže lze předpokládat,
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že vytváření norem v rámci uvedených režimů se děje na platformě s univerzálním
zapojením, a také že vliv těchto norem je potenciálně univerzální.
V proměnné působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO
zapojených do mezinárodních sítí rozumím pod pojmem NGO nezávislé, neziskové
organizace, které nejsou zavázány vládě nebo subjektům orientovaným na zisk. Tato
proměnná reflektuje důležitou roli NGO, kterou hrají při prosazování normativních
změn k posílení ochrany životního prostředí (Armstrong et al. 2012: 104). Působení
mezinárodních NGO či domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí může tedy
ovlivňovat jednání států (Frank 1999: 524). Vliv NGO na globální environmentální
politiku vychází jednak z jejich expertních znalostí o environmentálních otázkách
získaných dlouholetou specializací v dané oblasti a jednak z jejich uznávané oddanosti
cílům, které překračují úzké národní nebo sektorové zájmy (Chasek et al. 2010: 92).
Důvodem pro navázání této proměnné na konstruktivistický přístup, a nikoli
racionalistický, je tedy předpokládané působení mezinárodních NGO či domácích
NGO, jež jsou členy mezinárodních sítí, pomocí mezinárodně sdílených idejí na vlády,
a nikoli prosazováním partikulárních domácích zájmů, s nimiž se obvykle pracuje
v racionalistické perspektivě.
S ohledem na výzkumný cíl této práce se konkrétně zaměřuji na významnou
mezinárodní platformu Climate Action Network (CAN), která sdružuje nevládní
organizace akcentující různé činnosti mající společný cíl, a to řešení problematiky
změny klimatu. Často stojí vedle CAN ještě dvě známé mezinárodní nevládní
organizace zabývající se také otázkami klimatu, a to Greenpeace a Friends of Earth
International (FoEI). V literatuře nalezneme příklady, kdy se expozice státu vůči
působení environmentálních NGO měří pomocí jejich přítomnosti v daném státu
(Yamagata et al. 2013: 257). Pro výše uvedené dvě proměnné stanovuji následující
hypotézu:
H4: Státy, jejichž členství v relevantních globálních mnohostranných úmluvách
trvá déle, a státy, v nichž působí více nevládních organizací, jež jsou členem CAN,
případně dalších relevantních mezinárodních nevládních organizací, budou přijímat
silnější závazky na redukci emisí skleníkových plynů.
Indikátorem těchto proměnných je součet počtu let členství daného státu ve výše
uvedených mezinárodních smlouvách k roku 2009 a k roku 2015 (United Nations
Treaty Collections 2017) a počet členů CAN, případně výskyt poboček Greenpeace a
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Friends of Earth International působících v daném státě k roku 2010 a 2015, k nimž
existují data (CAN 2010 a 2015, FoEI 2010 a 2015, Greenpeace 2010 a 2015).
Koncept formování identity používám pro odvození posledních dvou
proměnných. V konstruktivismu se předpokládá, že identity a zájmy státu jsou
z významné části konstruovány sociálními strukturami, než že by byly dány vnějšími
faktory, jako je povaha člověka nebo domácí politika. V této perspektivě jsou zájmy
závislé na identitách (Wendt 1994: 385). Jinými slovy, zájmy plynou z identity aktérů
(Armstrong et al. 2012: 101). Mezinárodní klimatický režim lze chápat jako sociální
strukturu, na jejímž základě jsou formovány identity smluvních stran jako aktérů tohoto
režimu. Schopnost překonávat problémy kolektivní akce závisí na tom, zda sociální
identity aktérů generují vlastní zájmy nebo kolektivní zájmy (Wendt 1994: 386). Wendt
definuje vlastní zájem a kolektivní zájem jako účinky rozsahu a způsobu, jimiž sociální
identity zahrnují identifikaci s cíli druhých. Tuto identifikaci chápe jako kontinuum od
negativního konce k pozitivnímu, tedy od vnímání druhého jako nepřátelského
k vlastnímu já po vnímání druhého jako prodloužení sebe sama. Čím pozitivnější je
identifikace v uvedeném smyslu, tím širší je základna pro solidaritu, společenství, a tedy
pro kolektivní definici zájmu a ochotu nést náklady bez selektivních pobídek (Wendt
1994: tamtéž).
Pro potřeby této práce se domnívám, že je možné odhadnout míru formování
identity a pozitivní identifikace s cíli klimatického režimu např. pomocí zapojení do
mezinárodní klimatické diplomacie. Významné zapojení do diplomacie ve smyslu
pozitivního budování klimatického režimu vyžaduje náklady, které je daný stát ochoten
nést bez zjevných výběrových pobídek. Míru takového zapojení lze odhadnout na
základě činností, které předpokládají vědomou alokaci personálních, technických a
finančních kapacit, jako je např. organizace mezinárodních klimatických akcí na
vlastním území, účast na mezinárodních klimatických jednáních na vysoké úrovni a
zapojování vlastních delegátů do předsedání nejrůznějším mezinárodním vyjednávacím
skupinám.
Kromě toho lze hledat příklad formování identity a pozitivní identifikace se
společnými klimatickými cíli (v tomto případě v rámci deklarování silných emisních
závazků) rovněž v podobném jednání států např. v tomtéž geografickém regionu.
Jednání ostatních zemí v daném regionu může ovlivňovat rozhodnutí státu o přijetí
podobného rozhodnutí (srv. Bernauer et al. 2009: 11). Proto jako poslední faktor
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vybírám roli geografické příslušnosti při deklarování kodaňských emisních závazků a
INDC.
Proměnné zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie a role geografické
příslušnosti při deklarování kodaňských emisních závazků a INDC používám pouze
v případových studiích. První z těchto proměnných je založena na předpokladu, že státy
aktivně zapojené do mezinárodní klimatické diplomacie, které investují do pořádání
mezinárodních klimatických akcí na svém území, účastní se mezinárodních
klimatických jednání na vysoké úrovni a angažují své delegáty v předsedání
nejrůznějším mezinárodním vyjednávacím skupinám, obvykle podporují pozitivní
rozvoj klimatického režimu, kdežto státy zdrženlivější k budování tohoto režimu a k
posilování závazků nemají zapotřebí přílišné proaktivní snahy, ale stačí jim prosazovat
své zájmy v rámci nutných kroků při vyjednávání.
Faktor role geografické příslušnosti při deklarování kodaňských emisních
závazků a INDC vychází z představy vzájemného působení států na jejich chování
v mezinárodní ochraně životního prostředí ve sdíleném prostoru (viz Bernauer et al.
2009: 12). Lze tedy předpokládat vzájemný možný vliv na jednání států, které se
nacházejí ve stejném geografickém regionu, když deklarují své emisní závazky.
S ohledem na poslední dvě proměnné odvozuji následující hypotézu:
H5: Státy budou přijímat silnější závazky na redukci emisí skleníkových plynů,
pokud jsou výrazně aktivněji zapojeny do mezinárodní klimatické diplomacie, anebo
pokud tak učinily státy, které se nacházejí v témže regionu.
Intenzitu uvedených dvou proměnných odhaduji na základě rozboru situace
v daném státu popsané v případových studiích. Bližší metodologie je uvedena
v kapitole 4.
V následující tabulce uvádím přehled identifikovaných faktorů odvozených
z racionalistického a konstruktivistického přístupu. V tabulce připojuji také poznámku,
které proměnné nebudou zahrnuty do regresní analýzy, nýbrž pouze do případových
studií, a z jakého důvodu. Výsledky analýzy takových proměnných mají přirozeně
omezenější platnost než výsledky regresní analýzy.
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Tabulka č. 1
Nezávislá proměnná

Poznámka

Faktory odvozené z racionalismu
Hospodářské podmínky
Podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů
Hospodářská vyspělost
Emisní náročnost hospodářství
Podíl průmyslové výroby na HDP
Politické podmínky
Úroveň demokracie
Veřejné mínění o závažnosti problému změny Nebude zahrnuto do regresní
klimatu
analýzy z důvodu nedostatku dat.
Programový důraz vlády na klimatickou politiku Nebude zahrnuto do regresní
analýzy, protože provádím pouze
kvalifikovaný odhad intenzity
tohoto
jevu
v případových
studiích.
Zapojování domácích aktérů
Nebude zahrnuto do regresní
analýzy, protože provádím pouze
kvalifikovaný odhad intenzity
tohoto
jevu
v případových
studiích.
Zvyšování povědomí o problémech souvisejících Nebude zahrnuto do regresní
se změnou klimatu
analýzy, protože provádím pouze
kvalifikovaný odhad intenzity
tohoto
jevu
v případových
studiích.
Faktory odvozené z konstruktivismu
Členství
ve
vybraných
mnohostranných
environmentálních smlouvách
Působení vybraných mezinárodních NGO
a domácích NGO zapojených do mezinárodních
sítí
Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie Nebude zahrnuto do regresní
analýzy, protože provádím pouze
kvalifikovaný odhad intenzity
tohoto
jevu
v případových
studiích.
Role geografické příslušnosti při deklarování Nebude zahrnuto do regresní
kodaňských emisních závazků a INDC
analýzy, protože provádím pouze
kvalifikovaný odhad intenzity
tohoto
jevu
v případových
studiích.
Zdroj: autor
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2.3 Výběr období, případů a metody zpracování dat
Jak jsem již zmínil v úvodu této práce, v analýze dat se zaměřím na emisní
závazky deklarované v návaznosti na Kodaňskou dohodu, tedy během roku 2010, a na
INDC, které vstupem Pařížské dohody získaly podobu NDC. INDC byly většinou
smluvních stran deklarovány již během roku 2015.
Za účelem analýzy dat je třeba stanovit výběr případů. Smluvními stranami
UNFCCC je celkem 196 zemí a Evropská unie. Při pohledu na údaje o emisích
skleníkových plynů jednotlivých zemí je zřejmé, že rozložení množství vypouštěných
celkových emisí skleníkových plynů z lidské činnosti mezi jednotlivými zeměmi je
velmi nerovnoměrné. Z dostupných dat vyplývá, že např. v roce 2010 dva největší
producenti uvedených emisí byli zodpovědní za téměř 40 % celkových emisí bez
sektoru LULUCF a prvních pět největších producentů pak za více než 60 % všech emisí
bez sektoru LULUCF (The University Melbourne Climate and Energy College 2017).
Na druhou stranu máme řadu smluvních stran UNFCCC, jejichž podíl na
celkových globálních emisích skleníkových plynů je tak zanedbatelný, že samotné
dokumenty UNFCCC jej vykazují jako nulový (0,00 %), přičemž takových smluvních
stran je třicet jedna, nebo jako téměř nulový (0,01 %), to je dalších patnáct smluvních
stran – viz např. UNFCCC 2016: 30 an.) I kdyby emisní závazky v těchto smluvních
stranách předpokládaly razantní redukci emisí, na celkových globálních emisích by se to
významně neprojevilo. Je tedy otázkou, zda by zahrnutí i takovýchto smluvních stran
nevedlo k určitým zkreslením ve vlivu faktorů. Proto se jeví jako praktické, abych
stanovil určitou hranici pro výběr zemí pro vyřazení takových zanedbatelných podílů.
Pro zkoumání zemí z hlediska jejich emisních závazků tedy volím hranici 0,099 %, tj.
více než 45,67 MtCO2ekv/rok bez sektoru LULUCF k roku 2010. Tuto hranici
překročilo 61 zemí a EU (The University Melbourne Climate and Energy College
(2017).
V dalším kroku jsem zjišťoval, kolik z uvedených 62 smluvních stran UNFCCC
předložilo emisní závazky podle Kodaňské dohody a Pařížské dohody, které lze
kvantifikovat na přepočet redukce či omezení emisí k úrovni roku 1990. V prvním
období více než polovina zemí se sledovaného vzorku takový závazek nepředložila, a
tak lze pro zkoumání dat prakticky využít 27 smluvních stran. Vzhledem k tomu, že
hledám souvislost mezi kolísající silou deklarovaných emisních závazků a nezávislými
proměnnými, nebylo by vhodné zahrnovat do analýzy dat více než polovinu nulových
případů, což by vedlo ke zkreslení dat. Zahrnutí pouze případů smluvních stran, které
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aktivně

deklarovaly

závazky,

umožňuje

odhadnout

souvislost

síly

závazků

s identifikovanými nezávislými proměnnými, které jsou odvozeny z teoretických
přístupů. Naproti tomu u smluvních stran, které aktivně nedeklarovaly žádný
kvantifikovatelný emisní závazek, je obtížné odhadnout motivaci takového jednání a
nelze vyloučit i jinou motivaci pro absenci závazku, než je kolísání hodnot
identifikovaných nezávislých proměnných. Analýza jednání států, které nepředložily
kvantifikovatelný a vzájemně porovnatelný emisní závazek, by byla mimo zaměření
této práce, a proto takové případy nezahrnuji do výběru pro analýzu.
Ve druhém období pařížských závazků předložilo kvantifikovatelný emisní
závazek významně více zemí, a to 54 smluvních stran, budu tedy pracovat s tímto
vzorkem. Různý počet smluvních stran deklarujících emisní závazek v prvním a druhém
období odráží rozdílnou realitu klimatických vyjednávání mezi oběma obdobími.
V prvním případě smluvní strany předkládaly emisní závazky v době po faktickém
neúspěchu kodaňské klimatické konference, která přinesla právně nezávazný dokument.
Lze tedy pochopit, že se výzva k předkládání závazků nesetkala s tak širokou odezvou,
jako tomu bylo v případě INDC, které byly předkládány v době finálních fází
vyjednávání nové mezinárodní dohody, jejíž přijetí v Paříži v principu podporovali i ti
největší aktéři – USA a Čína.
Vzhledem k tomu, že pracuji s více nezávislými proměnnými na intervalové
škále, použiji v prvním kroku metodu mnohonásobné lineární regrese, kterou zvlášť
provedu jednak pro první období a jednak pro druhé období (viz kapitola 3). Součástí
kapitoly 3 je také sestavení pořadí smluvních stran v obou obdobích podle síly jejich
emisního závazku, které mi je vodítkem pro výběr vhodných smluvních stran
s vykázaným relativně silným emisním závazkem k rozboru v případových studiích (viz
kapitoly 4, 5 a 6).
Použití případových studií umožňuje jednak prozkoumání situace ve vybraných
případech ve větším detailu, než který poskytuje regresní analýza, a jednak analýzu
proměnných, které se k zařazení do regresního modelu obtížně operacionalizují. Účelem
případových studií v této práci není vzájemné srovnání vybraných tří případů, nýbrž
podrobnější prozkoumání, zda deklarované silné emisní závazky vybraných smluvních
stran korespondují s faktory uvedenými v hypotézách. Vybral jsem pro případové studie
Evropskou unii, Ruskou federaci a Jihoafrickou republiku, protože se jedná o důležité
aktéry mezinárodního klimatického režimu, a také protože ilustrují varianci na úrovni
nezávislých proměnných, díky čemuž lze sledovat účinek na závislou proměnnou. U
46

vybraných případů jsou také dostupná data potřebná k analýze. Mimoto vybrané
smluvní strany rovněž reprezentují důležité skupiny smluvních stran rozlišované
v mezinárodním klimatickém režimu, tedy hospodářsky vyspělé smluvní strany,
smluvní strany v přechodu k tržnímu hospodářství a rozvojové smluvní strany. Bližší
postupy analýzy dat pro regresní analýzu, resp. pro případové studie jsou popsány přímo
v kapitolách 3, resp. 4.

3. Regresní analýza
3.1 Hodnoty síly závazků a jejich pořadí
Hodnoty síly emisních závazků deklarovaných smluvními stranami v kodaňském
i pařížském období jsem odvodil na základě postupu popsaného v podkapitole 2.1.
Získávám tak vstupní data závislé proměnné pro regresní analýzu. Histogram č. 1, resp.
2 ukazuje rozdělení vybraných smluvních stran na škále síly kodaňských, resp.
pařížských emisních závazků.
Histogram č. 1
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Histogram č. 2

Pozn. k histogramu č. 1 a 2: Sestavil autor s využitím programu Excel. Hodnoty síly emisního závazku
jsou odvozeny z intervalové škály, na niž byly převedeny hodnoty procentního snížení či omezení emisí
skleníkových plynů z kvantifikovatelných závazků deklarovaných smluvními stranami, a to na základě
přepočtu k referenčnímu roku 1990 podle The University Melbourne Climate and Energy College (2017).

V obou případech lze pozorovat určitou negativní šikmost hodnot síly závazků,
která indikuje, že síla většiny deklarovaných emisních závazků se nachází nad
průměrem síly deklarovaných závazků. Detekovaná šikmost se v případě obou období
pohybuje v mezích přijatelnosti. Toto jsem ověřil porovnáním hodnot šikmosti
získaných výpočtem v SPSS (tedy -0,873 pro kodaňské závazky, resp. -0,464 pro
pařížské závazky) a kritických hodnot pro dané N a pro α = 0,05 (tedy 0,899, resp.
0,646) odvozených ze vzorců pro šikmost, které používají SPSS nebo Excel (MVP
Programs 2014), z něhož plyne, že získané absolutní hodnoty šikmosti nepřekračují
uvedené kritické hodnoty, a nelze tedy zamítnout hypotézu na 5% hladině významnosti
o symetrii rozdělení (Hebák et al. 2004: 91). Kromě toho lze použít také z-test, kdy se
získané hodnoty šikmosti vydělí hodnotou jejich standardní chyby získané výpočtem
v SPSS (tedy 0,448 pro kodaňské závazky, resp. 0,325 pro pařížské závazky). Pro menší
výběry, což je případ kodaňských i pařížských emisních závazků, lze odvodit, že nulová
hypotéza se nezamítá na 5% hladině významnosti, pokud výsledek z-testu v absolutní
hodnotě nepřesahuje hodnotu 1,96 (Hae-Yong Kim 2013). V případě kodaňských i
pařížských závazků vychází z-test nižší než 1,96, takže se potvrzuje závěr získaný
porovnáním vypočtených a kritických hodnot šikmosti.
V následujícím grafu č. 2, resp. 3 (který je kvůli velkému počtu případů rozdělen
do dvou částí) je znázorněno sestupně pořadí smluvních stran podle síly deklarovaných
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kodaňských, resp. pařížských emisních závazků. Smluvní strany označené* jsou členy
OECD nebo jsou zahrnuty do přílohy II UNFCCC – patří tedy mezi hospodářsky
rozvinuté země; smluvní strany označené** jsou státy v přechodu k tržnímu
hospodářství a smluvní strany bez označení jsou ty, které se běžně označují jako
rozvojové země. Výsledné hodnoty síly závazků, uvedené v grafech, jsou již výsledkem
převodu procentních snížení či omezení emisí skleníkových plynů na intervalovou
škálu, kterou jsem popsal v podkapitole 2.1. Podle této intervalové škály znamená vyšší
hodnota silnější závazek.
Graf č. 2

Graf č. 3 (první část)
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Graf č. 3 (pokračování)

Pozn. ke grafu č. 2 a 3 (první část a pokračování): Sestavil autor s využitím programu Excel. Hodnoty síly
emisního závazku jsou odvozeny z intervalové škály, na niž byly převedeny hodnoty procentního snížení
či omezení emisí skleníkových plynů z kvantifikovatelných závazků deklarovaných smluvními stranami,
a to na základě přepočtu k referenčnímu roku 1990 podle The University Melbourne Climate and Energy
College (2017).

V obou obdobích lze pozorovat obdobné rozdělení síly emisních závazků
z hlediska rozlišení zemí na rozvinuté a rozvojové. Členové OECD a země v přechodu
k tržnímu hospodářství se kumulují v polovině zemí se silnějšími závazky a naopak
rozvojové země můžeme najít především ve druhé polovině zemí se slabšími závazky.
Již z tohoto hlediska a při vědomí existence principu společných, avšak rozdílných
odpovědností a odpovídajících schopností se dá intuitivně předpokládat, že tento princip
bude hrát roli při deklarování emisních závazků, a to bez ohledu na to, zda je smluvní
strany deklarují v kontextu právně nezávazné či závazné dohody. Jak už jsem
konstatoval u histogramů č. 1 a 2, lze i z grafů pro obě období vypozorovat výskyt
relativně málo vyloženě slabých emisních závazků. To znamená, že pokud smluvní
strany již nějaký kvantifikovatelný emisní závazek deklarují, pak se obvykle takový
závazek řadí spíše k těm silnějším. Zdá se tedy, že zde není snaha o to dostát formální
povinnosti a deklarovat jakýkoli emisní závazek, byť by byl slabý.
Do určité míry lze v obou obdobích vypozorovat také jistou regionální
sounáležitost, která bude souviset s hospodářskou vyspělostí daných zemí: např.
podobně silné závazky evropských členů OECD (EU, Norsko, Švýcarsko), nebo
neevropských členů OECD (Japonsko, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland), a též
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většiny zemí bývalého SSSR uvedených ve výběru. V období Pařížské dohody je možné
navíc vidět i podobně silné závazky u některých jihoamerických zemí (Argentina, Peru,
Ekvádor, Kolumbie, Brazílie) a v polovině slabších závazků lze najít podobně silné
závazky některých afrických zemí (Tanzanie, Mali, Súdán, Etiopie, Angola). Za zmínku
stojí, že členové Organizace zemí vyvážejících ropu, kteří deklarovali emisní závazek,
se v období Pařížské dohody pohybují v polovině zemí se slabšími závazky kromě
jednoho člena (Ekvádor) a v období Kodaňské dohody tyto země závazky
nedeklarovaly.
3.2 Příprava dat pro regresní analýzu
Použití lineárního regresního modelu pro zjištění souvislosti síly emisních
závazků s vybranými nezávislými proměnnými vyžaduje splnění určitých předpokladů
pro získání validních výsledků. Porušení předpokladů linearity nebo výskyt odlehlých
hodnot mohou zkreslit výsledky a vést k zavádějícím závěrům. Proto je nutné provést
analýzu reziduální složky regresního modelu (Hendl 2004: 110). Z použití ShapiroWilkova nebo Kolmogorov-Smirnovova testu v programu SPSS vyplývá, že v případě
některých proměnných lze akceptovat hypotézu o normálním rozdělení na zvolené
hladině významnosti α = 0,01, avšak v případě ostatních proměnných se ukazuje, že je
třeba zamítnout hypotézu o normalitě i na této hladině významnosti. Proto u takto
identifikovaných proměnných provádím transformaci dat s využitím obvyklých způsobů
prostřednictvím logaritmické nebo odmocninové transformace (např. Gelman – Hill
2007: 59 an., nebo Hebák et al. 2004: 107). V následujících dvou tabulkách uvádím
přehled transformace proměnných pro první i druhé období zvlášť, včetně způsobu
použité transformace. U takto transformovaných proměnných následně lze akceptovat
hypotézu o normálním rozdělení na zvolené hladině významnosti α = 0,01.
Tabulka č. 2: Přehled transformace proměnných (Kodaňská dohoda)
Název proměnné
Síla emisních závazků
Podíl energie z alternativních a jaderných
zdrojů
Hospodářská vyspělost
Emisní náročnost hospodářství
Podíl průmyslové výroby na HDP
Úroveň demokracie
Členství ve vybraných mnohostranných
environmentálních smlouvách
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Použitá
transformace
--druhá odmocnina

Použitý
akronym
zavaz1
sqrt_energ1

Logaritmus
Logaritmus
----logaritmus
převrácených hodnot

log_hnd1
log_emise1
prum1
dem1
invlog_meas1

Působení vybraných mezinárodních NGO
a domácích NGO zapojených do
mezinárodních sítí

logaritmus

log_engo1

Zdroj: autor

Tabulka č. 3: Přehled transformace proměnných (Pařížská dohoda)
Název proměnné
Síla emisních závazků
Podíl energie z alternativních a jaderných
zdrojů
Hospodářská vyspělost
Emisní náročnost hospodářství
Podíl průmyslové výroby na HDP
Úroveň demokracie
Členství ve vybraných mnohostranných
environmentálních smlouvách
Působení vybraných mezinárodních NGO
a domácích NGO zapojených do
mezinárodních sítí

Použitá
transformace
--druhá odmocnina

Použitý
akronym
zavaz2
sqrt_energ2

logaritmus
logaritmus
----logaritmus
převrácených hodnot
logaritmus

log_hnd2
log_emise2
prum2
dem2
invlog_meas2
log_engo2

Zdroj: autor

Dále přikládám údaje popisné statistiky, které se obvykle v praxi uvádějí (viz
např. Dolsak 2001, Holzinger et a. 2008, Weiler – Bailer 2015), a to jak u závislé
proměnné, tak u nezávislých proměnných v obou obdobích, použitých v regresní
analýze. Mimoto doplňuji k proměnným také výsledky Shapiro-Wilkova (SW) testu.
Tabulka č. 4: Popisná statistika proměnných (Kodaňská dohoda), N = 27
Střední
hodnota
212,74

Směrodatná
odchylka
80,71

Minimum

Maximum

0,00

308,00

SW test
(p)
0,03

sqrt_energ1

2,80

1,73

0,00

6,16

0,41

log_hnd1

3,89

0,66

2,26

4,84

0,16

log_emise1

2,70

0,26

2,14

3,26

0,96

prum1

33,27

8,61

12,50

47,60

0,41

dem1

6,81

1,90

2,97

9,55

0,10

invlog_meas1

0,88

0,37

0,00

1,52

0,05

log_engo1

0,86

0,56

0,00

2,12

0,04

Proměnná
zavaz1
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Tabulka č. 5: Popisná statistika proměnných (Pařížská dohoda), N = 54
Střední
hodnota
343,72

Směrodatná
odchylka
149,06

Minimum

Maximum

0,00

541,00

SW test
(p)
0,02

sqrt_energ2

2,12

1,64

0,00

6,45

0,02

log_hnd2

3,87

0,60

2,54

4,99

0,42

log_emise2

2,73

0,27

2,09

3,35

0,08

prum2

36,09

13,91

4,10

70,10

0,02

dem2

5,45

2,34

1,08

9,93

0,11

invlog_meas2

1,03

0,32

0,00

1,73

0,23

log_engo2

0,76

0,56

0,00

2,13

0,02

Proměnná
zavaz2

Pozn. k tabulce č. 4 a 5: Sestavil autor s využitím programu SPSS.

3.3 Regresní model
Existuje obvykle mnoho zdůvodnitelných způsobů, jak může být model
konstruován. Pokud je zahrnuto do modelu příliš mnoho prediktorů, pak se mohou
parametrické odhady stát natolik variabilní, že jsou nepoužitelné (Gelman – Hill 2007:
69). Proto namísto konstrukce jediného modelu, do něhož by byly současně vloženy
všechny nezávislé proměnné definované v předchozí podkapitole, používám metodu
vkládání nezávislých proměnných v předem určených blocích. Při zařazení proměnných
do jednotlivých bloků vychází výzkumník zpravidla z teoretických přístupů (Statistics
Solutions 2017). Pro potřeby této práce rozděluji do oddělených bloků proměnné
odvozené z racionalismu a konstruktivismu.
V této souvislosti je ovšem nutné ověřit, zda data dotčených proměnných
nevykazují multikolinearitu, což nastává, když dvě nebo více nezávislých proměnných
jsou vzájemně vysoce korelovány (Laerd Statistics 2017). K odhadu možné
multikolinearity se zjišťují hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu r mezi
nezávislými proměnnými, a také se používá tzv. faktor zvětšení rozptylu (variance
inflation factor, VIF) (Hebák et al. 2005: 145). Nejprve níže uvádím dvě tabulky
křížových korelací mezi nezávislými proměnnými pro obě období.
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Tabulka č. 6: Křížové korelace mezi nezávislými proměnnými, Pearsonův korelační
koeficient r (Kodaňská dohoda), N = 27
dem1

log_hnd1

prum1

sqrt_energ1 log_emise1

log_hnd1

0,659***

prum1

-0,310

sqrt_energ1

0,680*** 0,504**

-0,018

log_emise1

-0,455*

-0,545**

-0,069

-0,420*

-0,517**

-0,030

-0,598***

0,305

0,352

-0,267

0,320

-0,004

invlog_meas1 -0,533**
0,555**

log_engo1

invlog_meas1

-0,103

-0,486*

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Tabulka č. 7: Křížové korelace mezi nezávislými proměnnými, Pearsonův korelační
koeficient r (Pařížská dohoda), N = 54
dem2

log_hnd2 prum2

sqrt_energ2

log_emise2

log_hnd2

0,436**

prum2

-0,375**

0,169

sqrt_energ2

0,493**

0,299*

-0,372**

log_emise2

-0,489**

-0,454**

0,046

-0,292*

invlog_meas2

-0,538***

-0,375**

0,222

-0,431**

0,265

log_engo2

0,553***

0,140

-0,436**

0,343*

-0,186

invlog_meas2

-0,323*

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Pozn. k tabulce č. 6 a 7: Sestavil autor s využitím programu SPSS.

Z tabulek pro obě období se jeví, že především proměnná úroveň demokracie by
mohla vykazovat vyšší korelaci s ostatními proměnnými. Protože však korelační
koeficienty nemusí vždy správně indikovat multikolinearitu, a doporučuje se tedy jejich
použití jen ve spojení s jinými charakteristikami multikolinearity (Hebák et al. 2005:
146-147), provedl jsem pro lepší odhad případné multikolinearity dále její testování u
nezávislých proměnných pro obě období prostřednictvím zjištění hodnot VIF pomocí
SPSS. Níže uvádím hodnoty VIF zjištěné u nezávislých proměnných v období
Kodaňské dohody a Pařížské dohody.
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Tabulka č. 8: Hodnoty VIF u nezávislých proměnných
Kodaňská dohoda, N = 27
Nezávislé proměnné
VIF
dem1
3,613

Pařížská dohoda, N = 54
Nezávislé proměnné
VIF
dem2
3,128

log_hnd1

2,622

log_hnd2

2,158

prum1

1,299

prum2

1,659

sqrt_energ1

2,373

sqrt_energ2

1,659

log_emise1

2,077

log_emise2

1,568

invlog_meas1

2,033

invlog_meas2

1,485

log_engo1

1,907

log_engo2

1,600

Pozn. k tabulce č. 8: Sestavil autor s využitím programu SPSS.

Orientačně se uvádí, že hodnoty VIF nad 5 (případně nad 9) signalizují
multikolinearitu (Hebák et al. 2005: 145). Z tabulky č. 8 je zřejmé, že hodnoty VIF jsou
poměrně nízké na to, aby indikovaly problémy s multikolinearitou. Proměnná úroveň
demokracie, u níž se již v tabulce č. 6 a 7 jevila míra křížové korelace vyšší než u
ostatních proměnných, vykazuje v obou obdobích hodnotu VIF větší než 3, proto z
opatrnosti na počátku vkládám tuto proměnnou do samostatného modelu.
Používám tedy celkem tři vstupní modely, kdy modely 1, 2 a 3 pracují zvlášť se
třemi skupinami nezávislých proměnných vymezených podle typu proměnných, tedy i)
hospodářské proměnné, ii) samostatný model s proměnnou úroveň demokracie, a iii)
dvě proměnné členství ve vybraných mnohostranných environmentálních smlouvách a
působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO zapojených do
mezinárodních sítí. V každém z těchto modelů posuzuji na základě výsledků regresní
analýzy, zda určitou nezávislou proměnnou použiji do výsledného modelu 4, a to na
základě toho, zda je tato proměnná statisticky významná (Gelman – Hill 2007: 69). Pro
vyřazení konkrétní proměnné přikročím, pokud není významná ani na 10% hladině
významnosti. Druhým doporučovaným kritériem pro posouzení vyřazení konkrétní
proměnné z modelu je znaménko regresního koeficientu. Pokud je proměnná statisticky
signifikantní,

avšak

indikuje

koeficient

s opačným

znaménkem,

než

bylo

předpokládáno, pak je třeba znovu posoudit, zda taková proměnná dává smysl (Gelman
– Hill 2007: tamtéž). Jak dále ukáží výsledky regresní analýzy, tato situace se týká jedné
nezávislé proměnné – emisní náročnost hospodářství, a v závěru kapitoly 3 se tomu
věnuji podrobněji. Model 4 následně pracuje s nezávislými proměnnými, které se
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ukázaly jako signifikantní na zvolené hladině významnosti v prvních třech vstupních
modelech.
V rámci regresní analýzy v každém modelu zadávám rovněž testy na detekci
multikolinearity a autokorelace, které jsou jedním z výstupů mnohonásobné regrese.
Podle Durbinova-Watsonova testu autokorelace nabývá veličina DW nabývá hodnot od
0 do 4 a rozdělení je symetrické kolem hodnoty d = 2 (Hebák et al. 2005: 136). Všechny
provedené modely regresní analýzy v obdobích indikovaly statisticky nevýznamnou
autokorelaci okolo hodnoty 2. Co se týká diagnostiky multikolinearity, pak ve všech
provedených regresních modelech v obou obdobích nebyly u žádné z proměnných
hodnoty VIF vyšší než 2,076 – viz přehled v tabulce č. 9.
Tabulka č. 9: Hodnoty VIF u nezávislých proměnných v jednotlivých modelech
Kodaňská dohoda, N = 27
Model Nezávislé proměnné
VIF
1
log_hnd1
1,999
prum1

1,045

prum2

1,307

sqrt_energ1

1,370

sqrt_energ2

1,389

log_emise1

1,803

log_emise2

1,499

2

dem1

3
4

Pařížská dohoda, N = 54
Model Nezávislé proměnné
VIF
1
log_hnd2
1,668

---

2

dem2

invlog_meas1

1,327

3

invlog_meas2

1,127

log_engo1

1,327

log_engo2

1,127

log_hnd1

1,929

log_hnd1

1,667

sqrt_energ1

1,369

sqrt_energ1

1,543

log_emise1

1,747

log_emise1

1,561

dem2

2,076

4

---

Pozn. k tabulce č. 9: Sestavil autor s využitím programu SPSS.

Důležitým

předpokladem

lineárního

regresního

modelu

je

také

homoskedasticita, podle níž je rozptyl regresních chyb konstantní (Hayes – Cai 2007:
710). Při pohledu na bodové grafy reziduí, které byly zkonstruovány v rámci regresních
modelů s pomocí SPSS, nelze zcela vyloučit podezření na heteroskedasticitu, která by
mohla zveličit statistickou významnost výsledků regresní analýzy. Již dříve bylo
v odborné

statistické

heteroskedasticitu

diskusi

použitím

doporučováno,
odhadů

aby

směrodatných

výzkumníci
chyb

korigovali

konzistentních

s heteroskedasticitou (heteroscedasticity-consistent /HC/ standard errors estimators), a
to rutinně v lineárních regresních modelech (Long – Ervin 1999: 18; Hayes – Cai 2007:
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709). S podobným postupem se lze setkat i v textech zaměřených na mezinárodní
politiku životního prostředí (např. Holzinger et al. 2008: 575). Proto s pomocí softwaru
Real Statistics Resource Pack ve verzi 5.4 (Zaiontz 2018) kalkuluji variantu HuberovyWhiteovy robustní směrodatné chyby ve verzi HC4, která je vhodná k použití ve
výběrech s malým N (Hayes - Cai 2007: 712).
Pro kodaňské a pařížské emisní závazky provádím regresní analýzu zvlášť,
abych mohl porovnat výsledky získané v kontextu právně nezávazné a závazné dohody.
Z tohoto důvodu nezařazuji data z obou období do jednoho společného regresního
modelu.
3.4 Výsledky regresní analýzy
V návaznosti na specifikaci regresního modelu v předchozí podkapitole 3.3
uvádím níže výsledky regresní analýzy nejprve pro kodaňské emisní závazky, a poté pro
pařížské emisní závazky, které jsem získal prostřednictvím softwaru Real Statistics
Resource Pack ve verzi 5.4 (Zaiontz 2018).
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Tabulka č. 10: Souvislost faktorů se silou emisních závazků podle Kodaňské dohody
Model 1
sqrt_energ1
log_hnd1
log_emise1
prum1

Model 2

Model 3

Model 4

0,409*

0,410*

(0,216)

(0,239)

0,568***

0,555***

(0,182)

(0,150)

0,463*

0,452*

(0,266)

(0,231)

0,049
(0,254)
0,407

dem1

(0,286)
-0,293

invlog_meas1

(0,210)
0,122

log_engo1

(0,199)
Nastavená
hodnota
spolehlivosti R
N

0,331

0,132

0,064

0,357

27

27

27

27

Pozn.: Uvedeny jsou hodnoty standardizovaných koeficientů. V závorkách je uvedena verze robustní
směrodatné chyby HC4.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.
Sestavil autor s využitím programu Real Statistics Resource Pack ve verzi 5.4 (Zaiontz 2018).
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Tabulka č. 11: Souvislost faktorů se silou emisních závazků podle Pařížské dohody
Model 1
sqrt_energ2
log_hnd2
log_emise2
prum2

Model 2

Model 3

Model 4

0,515***

0,554***

(0,121)

(0,165)

0,312*

0,292*

(0,158)

(0,169)

0,326**

0,314

(0,153)

(0,199)

-0,068
(0,130)

dem2

0,312**

-0,020

(0,128)

(0,214)
-0,187

invlog_meas2

(0,122)
0,127

log_engo2

(0,148)
Nastavená
hodnota
spolehlivosti R
N

0,325

0,080

0,030

0,329

54

54

54

54

Pozn.: Uvedeny jsou hodnoty standardizovaných koeficientů. V závorkách je uvedena verze robustní
směrodatné chyby HC4.
*p < 0,10; **p < 0,05; ***p < 0,01.
Sestavil autor s využitím programu Real Statistics Resource Pack ve verzi 5.4 (Zaiontz 2018).

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že jak v případě kodaňských emisních
závazků, tak těch pařížských byly identifikovány téměř tytéž proměnné jako statisticky
signifikantní, přestože předmětem těchto dvou analýz byly různě početné vzorky zemí.
Z výsledků vstupních modelů 1, 2 a 3 vyplývá, že v obou obdobích vykazují statistickou
významnost alespoň na 10% hladině významnosti ve smyslu pozitivního efektu na sílu
závazků hospodářské proměnné vyjma podílu průmyslu na HDP, kdežto statistická
významnost proměnných členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
smlouvách a působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO zapojených do
mezinárodních sítí se neprojevila. U proměnné úroveň demokracie kromě bivariačního
modelu 2 v pařížském období se statistická významnost také neprojevila.
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V modelu 4 zahrnujícím pouze signifikantní proměnné z modelů 1, 2 a 3 se pak
jako statisticky nejvýznamnější (na 1% hladině významnosti) projevila v kodaňském
období proměnná hospodářská vyspělost, kdežto v pařížském období to byla proměnná
podíl alternativní a jaderné energie. V kodaňském období se projevil alespoň na 10%
hladině významnosti pozitivní účinek na sílu závazků ještě u proměnných podíl
alternativní a jaderné energie a emisní náročnost hospodářství, kdežto v pařížském
období se takto projevila již jen proměnná hospodářská vyspělost. Proměnná úroveň
demokracie se v modelu 4 v pařížském období jako statisticky významná již neukázala.
Údaj „nastavená hodnota spolehlivosti R“, který indikuje, jak velké množství
variance závislé proměnné je vysvětleno zahrnutými nezávislými proměnnými,
představuje v modelu 4 podobný podíl v obou obdobích: v případě kodaňských závazků
činí necelých 36 % a v případě pařížských závazků je to necelých 33 %. V obou
obdobích lze v modelu 4 pozorovat u statisticky signifikantních proměnných očekávané
znaménko u regresních koeficientů, podle hypotéz uvedených v podkapitole 2.2,
s výjimkou proměnné emisní náročnost hospodářství v kodaňském období, kdy kladné
znaménko indikuje pozitivní efekt této proměnné na sílu závazků, což jde proti
předpokladu zahrnutému do hypotézy H2, že státy s vyšší mírou emisní náročnosti
hospodářství budou zdrženlivější k přijímání silnějších závazků na redukci emisí
skleníkových plynů. V pařížském období se tato proměnná jako statisticky významná již
nejeví.
Dvě skutečnosti je však třeba vzít v úvahu při konstatování výše uvedených
výsledků. Jednak množství variance závislé proměnné vysvětlené signifikantními
hospodářskými proměnnými tvoří o něco více než třetinu pravděpodobné variance
v prvním období a o něco méně než třetinu pravděpodobné variance ve druhém období.
To znamená, že dvě třetiny vlivu připadá na jiné faktory. Nemusí se přitom jednat o
nějaké další odhalitelné obecně platné faktory v nějakém vztahu k ochraně životního
prostředí nebo klimatu, které by tyto zbývající dvě třetiny variance vysvětlovaly, ale
může

jít

o

soubor

méně

předvídatelných

faktorů,

které

jsou

obtížně

operacionalizovatelné.
Jedním z takových faktorů může být např. vliv výsledků voleb, kdy se politika
vlády může v některých programových oblastech radikálně změnit v závislosti na tom,
kdo získá moc – a přitom nelze vždy spoléhat na vysvětlení na základě politické
orientace vlády, neboť např. v otázkách klimatických ambicí se tento faktor
jednoznačně neprojevil (např. Weiler – Bailer 2010: 19). Navíc u zemí s nižším či
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nízkým indexem demokracie je zkoumání podobných faktorů ještě obtížnější. Může
však jít i o jiné, vnější faktory, jako např. přírodní katastrofy velkého rozsahu.
Například vyřazení jaderné elektrárny ve Fukušimě ovlivnilo ambice Japonska ve
stanovování klimatických závazků z důvodu posuzování, jak dále využívat jaderné
(nefosilní) zdroje. Mohou nastat i další závažné situace, kdy rozhodování vlády je
v určitém období primárně zaměřeno na jiné priority, než je ochrana klimatu, např.
řešení bezpečnostní situace, včetně vojenských konfliktů, řešení finanční a hospodářské
krize, sociálních problémů apod. Tyto faktory mohou být lépe zpracovatelné
v případových studiích, které sice nemohou poskytnout obecně platná vysvětlení, ale
mohou přispět k lepšímu porozumění variance závislé proměnné.
Druhou skutečností, která z regresní analýzy vychází, je pozitivní efekt emisní
náročnosti hospodářství na sílu závazků ve výsledném modelu 4 v prvním období, což
není v souladu s částí předpokladu v hypotéze H2, která se týká emisní náročnosti
hospodářství. Pro úplnost je třeba dodat, že ve druhém období se ve výsledném modelu
4 již tato proměnná jako statisticky významná neprojevila. Možné vysvětlení, proč
v prvním období jde výsledek proti předpokladu odvozenému z teorie, může nabídnout
opětovný pohled na vstupní data závislé proměnné a předmětné nezávislé proměnné.
V případě emisní náročnosti hospodářství z tohoto pohledu na vstupní data vyplývá, že
oproti očekávání patřila řada zemí s relativně silnými kodaňskými emisními závazky
mezi země se stále vysokou emisní náročností hospodářství. Jde o země v přechodu
k tržnímu hospodářství (economies in transition, EIT), jako Ukrajina, Kazachstán,
Bělorusko, Ruská federace, u nichž po hospodářském kolapsu na začátku 90. let 20.
století sice výrazně klesly emise skleníkových plynů o desítky procent, ale emisní
náročnost hospodářství poklesla pouze z velmi vysoké úrovně na vysokou, tedy
v porovnání s ostatními státy ve vzorku. Nejde však jen o země EIT, ale také o některé
hospodářsky vyspělé země, jako Austrálie, Nový Zéland, Kanada a USA, které sice
deklarovaly relativně silný závazek v porovnání s ostatními zeměmi ve výběru, avšak
historicky mají emisní náročnost hospodářství vyšší než ostatní hospodářsky vyspělé
země a řada rozvojových zemí.
Proti části předpokladu hypotézy H2, která se týká emisní náročnosti
hospodářství, navíc působí také fakt, že řada zemí rozvojových, které deklarují dle
očekávání a v souladu s principem společných, avšak rozdílných odpovědností a
odpovídajících schopností relativně slabší emisní závazky, vykazuje díky své
hospodářské struktuře relativně nízkou emisní náročnost hospodářství – např. Peru,
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Maroko, Brazílie, Kolumbie, Indonésie nebo Singapur. Tyto země a podobně i dvě
členské země OECD – Chile a Mexiko, které se ve smyslu klimatického režimu vnímají
stále jako rozvojové, by mohly mít hypoteticky ve světle svých nižších hodnot emisní
náročnosti hospodářství silnější emisní závazky, avšak – jak se zdá – v takové logice po
kodaňské klimatické konferenci neuvažovaly a postupovaly spíše podle principu
společných, avšak rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností, který jsem
zmínil již v kapitole 1.
Relevance hypotéz se potvrdila u dvou hospodářských proměnných, tj. u podílu
energie z alternativních a jaderných zdrojů a u hospodářské vyspělosti. Hypotéza H1
předpokládající to, že státy s vyšším podílem energie z alternativních a jaderných
zdrojů budou přijímat silnější emisní závazky, se potvrdila v obou obdobích. Ve druhém
období byl výsledek dokonce statisticky významnější na 1% hladině významnosti.
V dosavadní relevantní literatuře se dosud spíše pracovalo s proměnnou zájmy emitentů
skleníkových plynů, která se odhaduje pomocí podílu ropného, plynárenského a
uhelného průmyslu na celkovém HDP země a o níž se předpokládá, že má mít negativní
vliv na přijímání spolupracujících pozic v klimatickém vyjednávání (např. Weiler –
Bailer 2015: 49). Vliv této proměnné na klimatická vyjednávání se však neprojevil
(Weiler – Bailer 2015: 57). Pro potřeby této práce jsem hledal pozitivní souvislost se
silou emisních závazků, kterou jsem prostřednictvím regresní analýzy identifikoval
v podobě proměnné podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů.
Část předpokladu hypotézy H2, která se týká hospodářské vyspělosti, se
potvrdila. V prvním období byl zjištěn pozitivní efekt této proměnné na sílu emisních
závazků na 1% hladině statistické významnosti. Ve druhém období je tento účinek
statisticky méně významný, ale stále je indikován. Podle tohoto výsledku se zdá, že se
smluvní strany při deklarování svých emisních závazků stále vycházejí z principu
společných, avšak rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností, byť ve druhém
období je toto tvrzení podepřeno slabší statistickou významností. Svědčí to o tom, že
rozvojové státy jsou opatrné z hlediska síly emisních závazků a deklarovaly v obou
obdobích obecně slabší závazky než hospodářsky vyspělé země. To odpovídá
podobným zjištěním v dosavadní literatuře, kdy vyspělejší země spíše ratifikují
mezinárodní environmentální smlouvy (Bernauer et al. 2009: 23) nebo kdy tyto země
pravděpodobněji přijímají vyšší politické závazky ke zmírňování změny klimatu (Bättig
– Bernauer 2009: 297).
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Část předpokladu hypotézy H2, která se týká podílu průmyslové výroby na HDP,
statisticky signifikantní vliv na sílu emisních závazků neprokázala. Možné vysvětlení
lze hledat v relativně malém podílu průmyslu na celkových emisích skleníkových plynů
zejména oproti sektoru energetiky, což jsem zaznamenal i v případových studiích k EU,
RF a JAR. Uvedené zjištění se řadí na stranu těch dosavadních výzkumů, které
v příbuzných tématech také nenalezli významný vliv této proměnné – např. Yamagata et
al. (2012) sice identifikovali negativní vliv podílu průmyslu na HDP na ratifikaci
UNFCCC, ale v případě ratifikace Kjótského protokolu statistickou významnost této
proměnné nepotvrdili (Yamagata et al. 2012: 260 a 263).
U proměnné úroveň demokracie jsem v rámci regresní analýzy také
neidentifikoval statisticky signifikantní vliv na sílu závazků s výjimkou bivariačního
modelu 2 ve druhém období, kde však variance závislé proměnné vysvětlené úrovní
demokracie je poměrně nízká, tj. 8 %. V multivariačním modelu 4 ve druhém období
lze vidět, že vliv zařazených hospodářských proměnných potlačil účinek proměnné
úroveň demokracie, která se tak již nejeví jako signifikantní. Část hypotézy H3, která se
týká úrovně demokracie, se tak nepotvrdila. Vysvětlení nabízí pohled na vstupní data
této proměnné, z nichž je patrné, že silné závazky se nacházejí také u některých zemí se
sníženým indexem demokracie – jedná se především o země v přechodu k tržnímu
hospodářství. A na druhou stranu některé rozvojové země, které vykazují vyšší index
demokracie, zvolily slabší emisní závazek – nejspíše v duchu principu společných,
avšak rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností. Tímto výsledkem se
uvedené zjištění staví na stranu těch studií, které taktéž uvádějí vliv demokracie na
spolupracující pozice pro redukční emisní závazky jako statisticky nevýznamný (např.
Weiler – Bailer 2015: 57), a v kontrastu proti studiím, které zjistily pozitivní efekt na
politický závazek ke zmírňování změny klimatu (Bättig – Bernauer 2009: 281).
V případě zbývajících dvou proměnných zařazených do regresní analýzy členství
ve vybraných mnohostranných environmentálních smlouvách a působení relevantních
mezinárodních NGO a domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí nebyl
statisticky významný vliv prokázán ani v jednom období. V případě mnohostranných
smluv to ukazuje na relativně autonomní rozhodování vlád o síle svých emisních
závazků bez ohledu na dobu trvání členství státu ve vybraných relevantních
mezinárodních smlouvách, tj. bez ohledu na expozici daného státu vůči působení
mezinárodní organizace. Toto podporuje i výsledný charakter Pařížské dohody, která
přímo pracuje s konceptem autonomního rozhodování smluvních stran o emisních
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závazcích a jednotlivým smluvním stranám nestanoví žádné preskriptivní určení
emisních závazků. Pokud jsem identifikoval absenci statisticky signifikantního vlivu
působení vybraných mezinárodních smluv na sílu závazků, pak není příliš překvapivé,
že ani proměnná působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO zapojených
do mezinárodních sítí neprokázala statisticky významný vliv na sílu závazků. Hypotézu
H4

tedy

nelze

potvrdit.

V případě

proměnné

týkající

se

členství

ve

vybraných mnohostranných smlouvách je to obdobný výsledek jako u zkoumání vlivu
členství v mezinárodních organizacích na utváření spolupracujících pozic na podporu
redukčních emisních závazků, který taktéž nebyl v literatuře potvrzen jako statisticky
významný (např. Weiler – Bailer 2015: 57). V kontrastu s tím byl v literatuře uváděn
jako statisticky významný pozitivní účinek v případě zkoumání vlivu členství
v mezinárodních organizacích na ochotu ratifikovat mezinárodní environmentální
smlouvy (Bernauer et al. 2009: 22). Podobně v kontrastu s výstupy regresní analýzy
v této práci byl v předchozím výzkumu zjištěn pozitivní vliv proměnné, která měřila
množství dříve ratifikovaných environmentálních smluv, a proměnné týkající se počtu
poboček mezinárodních environmentálních NGO na ratifikaci UNFCCC a Kjótského
protokolu (Yamagata et al. 2012: 260 a 263).

4. Evropská unie: integrační uskupení hospodářsky vyspělých zemí
v mezinárodním klimatickém režimu
Úvod
Jako předmět zkoumání případových studií byly na základě důvodů popsaných v
podkapitole 2.3 zvoleny tři smluvní strany - Evropská unie, Ruská federace a
Jihoafrická republika. Zároveň uvádím, že se zde nejedná o vzájemné srovnávání těchto
tří případových studií, ale o podrobnější prozkoumání, zda deklarované silné emisní
závazky vybraných smluvních stran korespondují s faktory uvedenými v hypotézách
v podkapitole 2.2. Cílem těchto případových studií je tedy odpověď na otázku, u
kterých vybraných faktorů lze usuzovat na pozitivní vliv na deklaraci silného závazku
vybraných smluvních stran na omezování emisí skleníkových plynů v obou sledovaných
obdobích. Přitom vycházím z faktorů (nezávislých proměnných) zkoumaných jednak
v kapitole 3, a jednak z dalších faktorů použitých pouze v případových studiích, jejichž
přehled je uveden v podkapitole 2.2.
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Než přejdu k první případové studii, uvedu metodologii zpracování všech tří
studií. Struktura těchto případových studií je obdobná: v první části popisuji závislou
proměnnou, tedy deklarovaný emisní závazek v kontextu klimatické politiky vybrané
smluvní strany, včetně ilustrativní informace o tom, zda její silný závazek obsažený
v NDC obstojí v dostupných aktuálních akademických přístupech, které popisuji
v podkapitole 2.1, pro výpočet alokací emisí skleníkových plynů mezi země/regiony
světa s cílem udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia oproti
hodnotám před průmyslovou revolucí (Mitigation contributions.org 2017). Tuto
informaci dokládám pouze pro ilustraci ambicí deklarovaných emisních závazků.
V dalších částech případových studií se pak zabývám vybranými nezávislými
proměnnými, odhadem jejich intenzity a vlivu na sílu emisních závazků.
Na základě analýzy dostupných informací sestavím v každé případové studii
přehledovou hodnotící tabulku, kde budou uvedeny sledované faktory a odhad jejich
intenzit. Pro přehlednější ilustraci použiji bodovací škálu 0 až 5, s jejíž pomocí přidělím
podle zjištěných skutečností bodové hodnocení takto:
Tabulka č. 12
Intenzita sledovaného faktoru

Bodové hodnocení

velmi slabá

1

slabá

2

střední

3

silná

4

velmi silná

5

Zdroj: autor. Poznámka: V případech, kdy intenzita není relevantní, tj. kdy jev absentuje,
hodnotím jej jako 0.

Při určení míry intenzity sledovaných faktorů vycházím z kritérií, která uvádím
v následujících odstavcích. U proměnné hospodářská vyspělost používám jako indikátor
hrubý národní důchod (HND) na obyvatele, a proto užitečným vodítkem pro rozlišení
různých úrovní hospodářské vyspělosti je klasifikace Světové banky, která dělí země
světa do čtyř kategorií (v závorce uvádím hranice a rozpětí pro zařazení země do dané
kategorie v roce 2006 a 2012): nízkopříjmové (< 905 USD pro rok 2006; < 1 035 USD
pro rok 2012), země s nižším středním příjmem (906 – 3 595 USD pro rok 2006; 1 036
– 4 085 USD pro rok 2012), země s vyšším středním příjmem (3 596 – 11 115 USD pro
rok 2006; 4 086 – 12 615 USD pro rok 2012) a vysokopříjmové (> 11 115 USD pro rok
2006; > 12 615 USD pro rok 2012) (World Bank 2017d). Uvedené čtyři kategorie
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Světové banky použiji jako první čtyři stupně intenzity sledovaného jevu a k nim
přidám pro jemnější diferenciaci pátý stupeň – země s velmi vysokým příjmem, jimiž
myslím země s HND na obyvatele nad 50 000 USD (2006), resp. 60 000 USD (2012).
V případě emisní náročnosti hospodářství není k dispozici obecně dohodnutá
škála, která by určovala, co již je a co ještě není emisně náročná ekonomika. Proto
vycházím ze srovnání zjištěných hodnot u zemí ve výběru uvedeném v kapitole 3.
Seřadíme-li hodnoty od nejvyšší po nejnižší, pak z průběhu jejich polohy vidíme v obou
letech, že hodnoty nad 1 000 kg mají poměrně velký rozptyl a dosahuje jich jen malý
počet států (viz bodové grafy č. 4 a 5).
Graf č. 4

Graf č. 5

Pozn. ke grafu č. 4 a 5: Sestavil autor v Excelu s využitím údajů podle The University Melbourne
Climate and Energy College (2017) a World Bank (2017a).

Lze tedy říci, že hodnoty nad 1 000 kg představují určitý extrém, a tedy velmi
vysoké hodnoty emisní náročnosti v porovnání s ostatními. Proto zařazuji hodnoty nad
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1 000 kg do kategorie velmi silné intenzity daného jevu. Interval mezi 0 a 1 000 kg pak
rozděluji na čtyři rovnoměrné díly (0 – 249; 250 – 499; 500 – 749; 750 – 1000), k nimž
přiřazuji vzestupně intenzity velmi slabá, slabá, střední a silná.
Pro hodnocení intenzity další z proměnných - podíl energie z alternativních a
jaderných zdrojů – vycházím z toho, že pokud podíl energie z určitého zdroje na
celkovém energetickém mixu přesahuje 50 %, pak jej lze považovat za dominantní
zdroj a je možné hovořit o velmi silné intenzitě zastoupení takového zdroje. Interval 0
až 50 % pak rozděluji na čtyři stejné díly (0 – 12,5 %; 12,6 – 25 %; 25,1 – 37,5 %; 37,6
- 50 %) podle stupňů intenzity sledovaných jevů na škále velmi slabá až silná,
používaných pro účely těchto případových studií.
Čtvrtým sledovaným ukazatelem v kapitole 3 mezi hospodářskými proměnnými
byl podíl průmyslu na HDP v dané zemi. Pro hodnocení intenzity zastoupení
průmyslové výroby na hospodářství vycházím z toho, že pro charakterizaci hospodářství
se obvykle porovnávají vzájemně relativní podíly sektorů na HDP. Přesahuje-li některý
ze sektorů podíl 50 %, pak lze takový sektor označit za dominantní. Interval 0 až 50 %
rozděluji stejně jako v případě odhadu intenzity předchozího indikátoru.
Jako indikátor úrovně demokracie jsem využil index demokracie sestavovaný
týdeníkem The Economist pro roky 2006 a 2012 (The Economist 2007 a 2013). Celkové
skóre indexu demokracie je složeno z měření pěti jevů, a to volebního procesu a
pluralismu, fungování vlády, politické participace, politické kultury a občanských
svobod (The Economist 2007 a 2013). V měření The Economist nabývá úroveň
demokracie hodnot 0 až 10 podle kategorizace: úplná demokracie (8 - 10), demokracie s
nedostatky (6 - 7,9), hybridní režimy (4 - 6,9) a autoritativní režimy (0 - 3,9). Interval 0
až 10 tedy opět rozděluji na pět stejných dílů (0 – 1,9; 2 – 3,9; 4 – 5,9; 6 – 7,9; 8 – 10)
podle pěti stupňů intenzity sledovaných jevů na škále velmi slabá až velmi silná,
používaných pro účely těchto případových studií.
V případě proměnné veřejné mínění o závažnosti problému změny klimatu
čerpám ze šetření veřejného mínění ve vybraných zemích provedené Pew Research
Center, které se týkalo otázky, zda respondenti považují globální změnu klimatu za
velmi vážný problém. V případě EU byl průzkum prováděn v rámci služby
Eurobarometr a jednalo se o tutéž otázku. Pro hodnocení intenzity tohoto jevu vycházím
z toho, že pokud podíl kladných odpovědí respondentů přesahuje 50 %, pak lze hovořit
o velmi silné intenzitě tohoto mínění. Interval 0 až 50 % pak rozděluji na čtyři stejné
díly (0 – 12,5 %; 12,6 – 25 %; 25,1 – 37,5 %; 37,6 - 50 %) podle stupňů intenzity
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sledovaných jevů na škále velmi slabá až silná, používaných pro účely těchto
případových studií.
U proměnných programový důraz vlády na klimatickou politiku, zapojování
domácích aktérů a zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu
provádím kvalifikovaný odhad intenzity těchto proměnných na základě dostupných
informací ze situace v dané smluvní straně. Zdůvodnění pro výběr hladiny intenzity
uvádím vždy v dané případové studii.
U proměnné členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
smlouvách (MEAs) je potřebné určit způsob, jak ohodnotit různou délku členství, kterou
obdržím na základě součtu let trvání členství dané smluvní strany v UNFCCC,
Kjótském protokolu, Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy a Montrealském
protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Seřadíme-li hodnoty počtu let
členství smluvních stran v těchto mezinárodních smlouvách od nejvyšší po nejnižší, pak
z průběhu jejich polohy vidíme stav k roku 2009 i 2015, že všechny hodnoty se nachází
nad úrovní 40 k roku 2009 i 2015 - kromě jedné - viz bodové grafy č. 6 a 7.
Graf č. 6

Graf č. 7

Pozn. ke grafu č. 6 a 7: Sestavil autor v Excelu s využitím údajů podle The United Nations Treaty
Collections (2017).
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Lze tedy říci, že hodnota pod úrovní 40 v obou obdobích představuje extrém,
tedy velmi nízkou hodnotu v porovnání s ostatními. Proto zařazuji hodnoty pod úrovní
40 v obou obdobích do kategorie velmi slabé intenzity daného jevu. Interval mezi 40 a
68, což je maximální dosažená hodnota v roce 2009, pak rozděluji na čtyři rovnoměrné
díly (40 – 46; 47 – 53; 54 – 60; 61 – 68), k nimž přiřazuji vzestupně intenzity slabá,
střední, silná a velmi silná. Podobně rozděluji interval mezi 40 a 92, což je maximální
dosažená hodnota v roce 2015, na čtyři rovnoměrné díly (40 – 52; 53 – 65; 66 – 78; 79 –
92), k nimž přiřazuji vzestupně intenzity slabá, střední, silná a velmi silná.
U proměnné působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO
zapojených do mezinárodních sítí jsem ve výběru smluvních stran v kapitole 3 měřil
počet členů CAN, a také jsem započítal sdružení Friends of the Earth International
(FoEI) a Greenpeace, pokud nebyly zahrnuty do CAN v dané smluvní straně. Seřadímeli hodnoty počtu členů CAN a případně dalších relevantních organizací od nejvyšší po
nejnižší, pak z průběhu jejich polohy vidíme v letech 2010 i 2015, že několik vysokých
hodnot odskakuje nad úrovní počtu 20, zatímco v intervalu 0 až 20 se nachází většina
států ve vzorku (viz bodové grafy č. 8 a 9).
Graf č. 8

Graf č. 9

Pozn. ke grafu č. 8 a 9: Sestavil autor v Excelu s využitím údajů podle CAN (2010 a 2015), Greenpeace
(2010 a 2015) a FoEI (2010 a 2015).
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Lze tedy říci, že hodnoty nad úrovní 20 členů v jedné zemi představují určitý
extrém, a tedy velmi vysoké hodnoty v porovnání s ostatními. Proto zařazuji hodnoty
nad 20 členů CAN v jedné zemi do kategorie velmi silné intenzity daného jevu. Interval
mezi 0 a 20 pak rozděluji na čtyři rovnoměrné díly (0 – 5; 6 – 10; 11 – 15; 16 – 20),
k nimž přiřazuji vzestupně intenzity velmi slabá, slabá, střední a silná.
V případě proměnné zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie provádím
kvalifikovaný odhad intenzity této proměnné na základě dostupných informací ze
situace týkající se dané smluvní strany. Zdůvodnění pro výběr hladiny intenzity uvádím
vždy v dané případové studii. Pro zjištění intenzity proměnné role geografické
příslušnosti při deklarování kodaňských emisních závazků a INDC použiji srovnávací
tabulku, která umožňuje u závazků smluvních stran z daného regionu identifikovat míru
shody mezi načasováním závazku, jeho konstrukcí a silou.
Po uvedení metodologie pro všechny tři případové studie mohu nyní přejít
k první z nich – Evropské unii (EU). EU se umístila na předních příčkách v pořadí podle
síly závazků jak v případě Kodaňských závazků, tak v případě INDC. Jedná se o
nepřekvapivý výsledek, neboť EU se pokládá za lídra v mezinárodní politice životního
prostředí i ochrany klimatu (viz například Vogler 2011: 350; Karns – Mingst 2010: 524;
Schreurs – Tiberghien 2007). EU má v mezinárodním klimatickém režimu specifické
postavení, neboť je jedinou smluvní stranou, která není státem. Článek 22, odstavec 1
UNFCCC totiž umožňuje organizacím regionální hospodářské integrace stát se smluvní
stranou této úmluvy. V souladu s příslušnými ustanoveními Kjótského protokolu a
Pařížské dohody EU jako celek přijala dosud třikrát společný závazek na redukci emisí
skleníkových plynů, a to pro první i druhé kontrolní období Kjótského protokolu, jakož
i společně stanovený příspěvek po roce 2020. Proto lze pro účely této případové studie
považovat EU jako jednu entitu ve smyslu přijímání emisních závazků, podobně jako
jsou Ruská federace (RF) a Jižní Afrika (JAR) v následujících případových studiích.
EU je příkladem integračního uskupení hospodářsky vyspělých zemí, i když jsou
mezi jednotlivými členskými státy rozdíly. Toto uskupení zahrnuje čtyři ze sedmi zemí
skupiny G-7 (Německo, Velkou Británii9, Francii a Itálii) a 22 členských zemí OECD
z celkového počtu 35 zemí OECD. Zároveň je EU třetím největším producentem emisí
skleníkových plynů po Číně a USA (World Resources Institute 2017).

9

Velká Británie je po referendu v roce 2016 v procesu vystoupení z EU.
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Při zkoumání vybraných faktorů vycházím jednak z analýzy primárních zdrojů,
jako jsou sdělení EU předložená sekretariátu UNFCCC či relevantní dokumenty EU, a
jednak z analýzy sekundární literatury. Zde využívám podklady OECD k politikám
zmírňování změny klimatu v zemích OECD a EU (OECD 2015), či texty zabývající se
rolí EU v rámci mezinárodního klimatického režimu (například Vogler 2011; Torney
2015). Společnými klimatickými závazky EU se zabývá také portál Climate Action
Tracker (CAT 2017).
4.1 Závislá proměnná – emisní závazek v kontextu klimatické politiky EU
V Římské smlouvě, ustavující Evropské hospodářské společenství (EHS) nebyla
zmínka o životním prostředí, natož o změně klimatu. Nicméně již v rané fázi své
činnosti dokázala Evropská komise kreativně vykládat některé články zakládajících
smluv, což umožnilo vytvořit environmentální politiku (Vogler 2011: 351). Přelom
šedesátých a sedmdesátých let 20. století zaznamenal v hospodářsky vyspělých zemích
vlnu zájmu o otázky životního prostředí. Promítnutí environmentálních témat do
politické agendy té doby vyústilo v konferenci OSN o lidském životním prostředí ve
Stockholmu v červnu 1972, jež dala vzniknout environmentální diplomacii a na jejímž
uspořádání měla mimořádný podíl právě hostitelská země – Švédsko (Engfeldt 2009:
30), tehdy stojící mimo Evropské společenství. Vedle Švédska lze uvést také příklad
Velké Británie rovněž stojící tehdy mimo Evropské společenství, která v roce 1970
poprvé na světě ustavila ministerstvo pro environmentální otázky na úrovni vlády
(Engfeldt 2009: 30).
V prohlášení Pařížského summitu v říjnu 1970 se tehdejších šest členských zemí
Evropského společenství a s nimi Velká Británie, Dánsko a Irsko shodly na důležitosti
environmentální politiky Společenství a vyzvaly k vytvoření akčního programu pro
životní prostředí (Prohlášení Pařížského summitu 1972: 5-6). Politika životního
prostředí byla do primárních smluv Společenství formálně začleněna Jednotným
evropským aktem v roce 1986. Přestože problémy související se změnou klimatu byly
poměrně odlišné od těch, které bylo možné zařadit pod hlavičku politiky životního
prostředí, chopilo se generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí i
environmentální formace Rady EU iniciativy v této agendě (Vogler 2011: 359).
Na mezinárodní úrovni se ve druhé polovině 80. let 20. století Evropské
společenství zformovalo jako politický aktér v určité paralele ke skupině rozvojových
zemí G-77, přičemž tento vývoj byl postupný a projevoval se zvláště ve zvyšující se
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frekvenci společných prohlášení. Byla to určitá předehra k 90. letům, kdy se tato
uskupení stala významnými aktéry v rámci vyjednávání OSN v ekonomické a sociální
oblasti (Engfeldt 2009: 96), pod níž spadalo také životní prostředí.
V této souvislosti je potřeba také zmínit téma rozvojové pomoci, které se
postupem času stalo významnou částí mezinárodní environmentální i klimatické
agendy. V 70. letech 20. století úroveň mezinárodní rozvojové pomoci, kterou
rozvojové země viděly jako klíčový výraz závazku vyspělých průmyslových zemí na
zmírnění jejich problémů, obecně nedosahovala cíle 0,7% podílu oficiální rozvojové
pomoci (ODA) na hrubém národním důchodu (HND) proklamovaného tehdy v OSN.
Do konce 70. let byla průměrná úroveň podílu ODA/HND 0,3 %, zatímco jen čtyři
země dosáhly cíle 0,7 % - Dánsko, Nizozemsko, Norsko a Švédsko (Engfeldt 2009: 96).
Komise Evropského společenství se v roce 1989 zúčastnila ministerské
konference o otázkách znečištění atmosféry a změny klimatu v Noordwijku, která ve
své deklaraci vyzvala ke stabilizaci emisí CO2 do roku 2000. Zástupci Evropského
společenství se na přelomu října a listopadu 1990 v Ženevě zúčastnili také 2. Světové
klimatické konference. Pozice Evropského společenství během vyjednávání nového
mezinárodněprávního nástroje, jehož výsledkem byla UNFCCC, jakož i během
vyjednávání o podmínkách nového protokolu v letech 1994–1997, již byla popsána
v kapitole 1.
V roce 1996 deklarovali ministři EU závazek udržet průměrný nárůst globální
teploty pod „nebezpečnou“ úrovní 2°C, což předpokládá udržet nárůst atmosférického
uhlíku pod 450 ppm objemu (Vogler 2011: 360). Po přijetí KP přijala EU v roce 1998
vnitřní dohodu o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů za účelem
splnění svého závazku z KP v prvním kontrolním období. Koordinovaný postup EU pak
v roce 2002 symbolizovalo společné uložení listin EU a jejích tehdejších 15 států
k ratifikaci KP v roce 2002. Kjótský protokol vstoupil v platnost po tlaku EU na jeho
ratifikaci ze strany Ruska až v roce 2005 (Vogler 2011: 364).
Při absenci USA v KP byla EU v období po vstupu KP v platnost vedoucím
regionálním blokem v naplňování závazků na redukce emisí skleníkových plynů.
Proaktivní klimatická politika EU byla v roce 2005 podtržena dvěma kroky. Zaprvé
Rada ministrů životního prostředí EU ve svých závěrech deklarovala, že by měly být
posouzeny způsoby redukce skleníkových plynů ze strany rozvinutých zemí o 15 až
30 % do 2020 a 60 až 80 % do roku 2050 (Conseil de l´Union Européenne 2005: 11).
Zadruhé byl spuštěn systém emisního obchodování EU (EU ETS), který pokrývá cca 45
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% emisí skleníkových plynů EU (Evropská komise 2015), přičemž podíl emisí
pokrytých EU ETS se v jednotlivých státech EU liší. V současnosti běží třetí fáze
systému EU ETS pro období 2013 až 2020. Je klíčovým nástrojem pro snižování emisí
skleníkových plynů z velkých provozů v energetickém a průmyslovém sektoru, jakož i
v leteckém sektoru.
Na poznaňské klimatické konferenci v roce 2008 se EU snažila zdůraznit trvání
svých klimatických závazků s argumentací, že přechod k nízkouhlíkové společnosti
nepředstavuje pouze náklady, ale také důležité hospodářské příležitosti a dlouhodobé
přínosy. Avšak během počátečních fází konference docházelo také k prodlužovaným
vyjednáváním uvnitř EU ohledně důležitých detailů klimaticko-energetického balíčku,
který se soustředil na slibovaný cíl pro redukci 20 % emisí skleníkových plynů do 2020.
Řada vlád zemí EU vyjádřila tehdy obavu z krátkodobých nákladů balíčku kvůli
hospodářské krizi, což vedlo některé delegáty v Poznani k pochybování, zda vedení EU
v klimatické politice neochabuje. Během posledního dne poznaňské konference byl
oznámen kompromis na dohodě v Bruselu ohledně dodatečných podrobností pro
implementaci slibu EU snížit emise skleníkových plynů o 20 % do 2020, jakož i zvýšení
využívání obnovitelných zdrojů energie o 20 % z celkového využívání energie a zvýšení
energetické účinnosti o 20 % (Chasek et al. 2010: 186).
Na jaře roku 2009 bylo přijato rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly
splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.
Z působnosti tohoto rozhodnutí jsou vyloučeny emise, na něž se vztahuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, takže rozhodnutí pokrývá
podíl cca 55 % emisí v EU. Toto rozhodnutí rozdělilo mezi členské státy EU cíle na
snížení nebo omezení emisí v sektorech mimo EU ETS. Tyto cíle byly stanoveny
v rozmezí od 20% redukce do maximálního navýšení o 20 %.
Roli EU na kodaňské klimatické konferenci v prosinci 2009 jsem již popisoval
v kapitole 1, proto zde přejdu přímo k deklarování kodaňského závazku EU. EU se ke
Kodaňské dohodě připojila a nótou tehdejšího španělského předsednictví Rady EU
z 28. ledna 2010 deklarovala svůj závazek snížit emise skleníkových plynů o 20 % do
roku 2020 oproti úrovni z roku 1990. Tento závazek byla EU ochotna navýšit na
redukci emisí o 30 % za předpokladu, že ostatní hospodářsky vyspělé země se zaváží ke
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srovnatelným redukcím emisí a že rozvojové země přispějí přiměřeně podle svých
odpovědností a schopností (Nóta španělského předsednictví 2010: 2).
Neúspěch kodaňské klimatické konference mezinárodní vyjednávání nezastavil,
neboť v roce 2012 byla přijata změna KP z Dauhá, upravující nové závazky pro
rozvinuté státy ke snížení emisí skleníkových plynů pro takzvané druhé kontrolní
období 2013 – 2020. Rada EU změnu KP z Dauhá schválila 13. července 2015, avšak
tehdy se rozhodla počkat na uložení ratifikační listiny u depozitáře KP do té doby, než
bude mít vnitrostátní ratifikaci ukončenou poslední členský stát EU. Změna KP z Dauhá
ani během roku 2017 nevstoupila v platnost. Na vnitrounijní úrovni však již i tak EU
implementovala vlastní klimatické cíle pro období do roku 2020, které jsou v souladu
s cíli 2. kontrolního období KP.
Zapojení do mezinárodního režimu ochrany klimatu od začátků na konci 80. let
20. století vyžadovalo, aby EU přijímala opatření k omezení emisí ze spalování
fosilních paliv. Celková reforma způsobů, jak EU vyrábí a využívá energii, se stala
zásadní jak pro splnění závazků EU plynoucích z KP, tak k udržení důvěryhodnosti
pozice EU ve vyjednáváních dohody po roce 2012 i 2020. Přestože EU přijímala
závazky v souladu s ustanoveními KP a vytvořila mj. systém emisního obchodování, tak
dlouho chyběla společná základna např. v podobě společné energetické politiky (Vogler
2011: 350). V období 2014 - 2015 se sice koncept energetické unie objevuje v závěrech
Evropské rady, avšak ani v době přijetí Pařížské dohody realizace tohoto konceptu
zdaleka nebyla dokončena.
S politikou ochrany klimatu v EU také souvisí tyto právní předpisy v energetické
oblasti:
Tabulka č. 13
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické
účinnosti
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES o geologickém
ukládání oxidu uhličitého
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické
náročnosti budov
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce
pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby
energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se
spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, kterou se mění
74

směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a
plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí
skleníkových plynů
Zdroj: Sestavil autor podle údajů Official Journal of the European Union (2017).

V oblasti oceňování uhlíku je třeba zmínit směrnici Rady 2003/96/ES, kterou se
mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a
elektřiny. Evropská komise představila v roce 2011 návrh na změnu této směrnice
s cílem podpořit vzájemně environmentální a energetické cíle. Návrh rozlišoval mezi
sektory zahrnutými do EU ETS a mimo EU ETS. Pro neúspěch jednání mezi členskými
státy v Radě byl návrh v roce 2015 Komisí stažen (Evropský parlament 2017).
Dále je uveden stručný přehled hlavních nástrojů v dalších odvětvích, kde je také
třeba snižovat emise skleníkových plynů:
Tabulka č. 14
Odvětví
Zemědělství

Využití půdy, změna
využití půdy a lesnictví
Průmysl

Odpady

Hlavní politiky / nástroje
- Společná zemědělská politika,
- směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před
znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských
zdrojů
- Společná zemědělská politika,
- Lesnická strategie EU
- EU ETS,
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES
o emisích z klimatizačních systémů motorových
vozidel,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
o průmyslových emisích (integrované prevenci
a omezování znečištění)
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
o odpadech a o zrušení některých směrnic,
- směrnice Rady 1991/31/ES o skládkách odpadů

Zdroj: Sestavil autor podle údajů Evropské komise (2017b).

Politika EU na podporu vědy a výzkumu podle Smlouvy o fungování EU je
komplementární k aktivitám členských států. Programy na podporu vědy a výzkumu
v oblasti energií jsou důležitou součástí energeticko-klimatických cílů EU. Program
Horizon 2020 na období 2014 - 2020 se v oblasti energií zaměřuje na snižování
spotřeby energie a uhlíkové stopy; dodávky nízkouhlíkové elektřiny; alternativní paliva;
jednotná a chytrá evropská rozvodná síť; nové technologie aj (Evropská komise 2017).
Pro období po roce 2020 je určený klimaticko-energetický rámec přijatý
Evropskou radou v říjnu 2014 (Evropská rada 2014: 1 an.). Stanoví tři hlavní cíle:
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i)

Společný cíl EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 40 %
oproti roku 1990 (během druhé poloviny roku 2017 se estonskému předsednictví
Rady EU podařilo dojednat návrh na rozdělení cílů pro jednotlivé členské státy na
snížení emisí v sektorech mimo EU ETS a byla dosažena dohoda mezi Evropským
parlamentem a Radou EU na reformě EU ETS pro období po roce 2020),

ii) pro podíl energie z obnovitelných zdrojů spotřebovávané v EU v roce 2030 byl
stanoven cíl EU ve výši nejméně 27 %. Tento cíl je závazný na úrovni EU, nebyl
tedy rozepsán do závazných cílů pro jednotlivé členské státy a má být dosažen na
základě příspěvků členských států určovaných potřebou splnit tento cíl EU
společně, přičemž se členským státům nebrání, aby si stanovily vlastní
ambicióznější vnitrostátní cíle,
iii) byl stanoven na úrovni EU pro rok 2030 orientační cíl zvýšení energetické
účinnosti ve výši 27 %, nebyl tedy rozepsán do závazných cílů pro jednotlivé
členské státy. Má být plněn nákladově efektivním způsobem a má plně respektovat
účinnost systému obchodování s emisemi při přispívání k celkovým cílům v oblasti
klimatu. Do roku 2020 bude tento cíl přezkoumán s ohledem na hodnotu 30 % pro
EU.
V souladu se závěry Evropské rady představila EU v březnu 2015 v nótě
tehdejšího lotyšského předsednictví Rady EU svůj INDC – společný závazek za
všechny členské státy, kterým je snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 40 % do
roku 2030 oproti úrovni z roku 1990 (Sdělení Lotyšska a Evropské komise 2015). EU
ratifikovala Pařížskou dohodu v říjnu 2016, měsíc před vstupem této dohody v platnost.
Při určitém zobecnění lze říci, že politika změny klimatu představovala jednu
z příležitostí pro zapojení EU do procesů globálního vládnutí, a tím formování
mezinárodní identity EU. Získání vnitřních kompetencí vedlo k velmi extenzívnímu
zapojení Společenství (nyní Unie) do mezinárodního klimatického režimu. Mezinárodní
požadavky také motivovaly formulaci domácí politiky uvnitř EU. EU si činila a činí
nároky na mezinárodní vedení v oblasti životního prostředí, a také v klimatickém
režimu, kde působila jako konstitutivní síla (Vogler 2011: 350).
Je přirozené, že podmínkou udržení vedoucí role je důvěryhodnost klimatických
opatření na úrovni EU. Jejich realizace ovšem závisí na dohodě členských států EU,
jejichž zájmy se ovšem mohou lišit. Komplikace v koordinaci pozice EU se projevovaly
problémy v dojednání sdílení zátěže při snižování emisí nebo v otázkách, jak
implementovat interně přijatý společný redukční závazek (Chasek - Wagner 2012: 97).
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Tyto problémy se s rozšířením EU po roce 2004 o státy s nižším HND na obyvatele
prohloubily, uveďme např. do kontrastu společnou ratifikaci KP ze strany tehdejší EU15 v roce 2002, který obsahoval závazky pro 1. kontrolní období, a společnou (tedy
Evropské unie a části členských států EU, které neuložily ratifikační listinu jednotlivě
již dříve) ratifikaci změny KP z Dauhá o 2. kontrolním období KP realizovanou až ke
konci roku 2017 bez Polska.
Emisní závazek EU se jeví jako silný, jak vyplývá z kapitoly 3. I když tato práce
srovnává emisní závazky zemí pouze ve smyslu jejich síly, a nikoli ve smyslu jejich
ambice, pro úplnost zde uvádím – jako dále i v případě RF a JAR - informaci o tom, jak
ambiciózní se jeví emisní závazek obsažený v INDC EU v aktuálních akademických
přístupech pro výpočet alokací emisí skleníkových plynů mezi země/regiony světa
s cílem udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia oproti
hodnotám před průmyslovou revolucí. Přehled výsledků těchto přístupů podle portálu
Mitigation contributions.org (Mitigation contributions.org 2017) je uveden v následující
tabulce:
Tabulka č. 15
Přístup / metoda
Lídr

Emise na obyvatele

Výsledky EU
(Mitigační závazek v INDC EU představuje redukci emisí -40 %
do roku 2030 vůči úrovni emisí z roku 1990.)
Podle této metody mitigační závazek EU znamená překročení
cíle 2ºC o 10 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí
skleníkových plynů.
Mitigační závazek EU, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -68 % do roku 2030 vůči
úrovni emisí z roku 1990.
Podle této metody mitigační závazek EU znamená překročení
cíle 2ºC o 6 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí
skleníkových plynů.
Mitigační závazek EU, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -51 % do roku 2030 vůči
úrovni emisí z roku 1990.

Vyrovnané
Podle této metody mitigační závazek EU znamená překročení
kumulativní emise na cíle 2ºC o 9 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí
obyvatele k roku 1950 skleníkových plynů.
Mitigační závazek EU, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -58 % do roku 2030 vůči
úrovni emisí z roku 1990.
Vyrovnané
Podle této metody mitigační závazek EU znamená překročení
kumulativní emise na cíle 2ºC o 6 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí
obyvatele k roku 1990
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skleníkových plynů.
Mitigační závazek EU, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -52 % do roku 2030 vůči
úrovni emisí z roku 1990.
Rozvojová práva na Podle této metody mitigační závazek EU znamená překročení
emise skleníkových cíle 2ºC o 20 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí
plynů
skleníkových plynů.
Mitigační závazek EU, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -90 % do roku 2030 vůči
úrovni emisí z roku 1990.
Kombinovaná metoda Podle této metody mitigační závazek EU znamená překročení
„Lídr & globální cíle 2ºC o 20 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí
rozvojová práva“
skleníkových plynů.
Mitigační závazek EU, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -96 % do roku 2030 vůči
úrovni emisí z roku 1990.
Zdroj: Mitigation contributions.org 2017

Z uvedeného přehledu vyplývá, že ani v jedné ze šesti citovaných metod není
mitigační závazek EU dostatečně ambiciózní na to, aby přispěl k udržení nárůstu
průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia. Proto se INDC EU, pokud jde o
emisní závazek, hodnotí z hlediska ambicí jako nedostatečný (CAT 2017).
Z perspektivy síly se však emisní závazek EU jeví jako silný ve srovnání
s ostatními zeměmi. Mimoto EU odmítá znovu projednávat již dosažená ujednání
v mezinárodním klimatickém režimu, což deklarovala v reakci na oznámení amerického
prezidenta Donalda Trumpa o záměru USA odstoupit od Pařížské dohody. Navíc
předseda Evropské rady Donald Tusk označil odstoupení USA od Pařížské dohody za
velkou chybu a ujistil, že boj proti změně klimatu bude pokračovat - ať již s USA, nebo
bez nich (The Guardian 2017).
4.2 Hospodářské podmínky v EU
V kapitole 3 jsem použil čtyři indikátory v oblasti hospodářských podmínek
státu - hospodářská vyspělost, emisní náročnost hospodářství, podíl energie
z alternativních a jaderných zdrojů, podíl průmyslové výroby na HDP. V této
podkapitole uvedu u každého indikátoru nejprve hodnocení jeho intenzity u EU na
základě kvantifikovaných dat, a poté připojím popis dalších relevantních souvislostí,
které dokreslí situaci v EU.
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Začněme s proměnnou hospodářská vyspělost. EU podle kategorizace Světové
banky z hlediska výše příjmů patřila v roce 2006 (31 530 USD na obyvatele) i 2012
(35 299 USD na obyvatele) do skupiny zemí s vysokým příjmem (World Bank 2017).
Podle škály, kterou jsem definoval v úvodu této kapitoly, vyplývá, že EU vykazuje u
ukazatele HND na obyvatele intenzitu silnou v roce 2006 i 2012.
Z pohledu hospodářského vývoje vstupovalo Evropské společenství do
vyjednávání mezinárodního klimatického režimu již na jeho počátku jako blok
hospodářsky vyspělých zemí, tehdy EU-12. Jako takové akceptovalo v souladu
s principem společných, avšak rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností
povinnost rozvinutých zemí jít příkladem v realizaci klimatických opatření, a přijímalo
také mezi prvními kvantifikované cíle na snižování emisí (Chasek 2010: 182).
Praktickým výrazem hospodářské pozice Evropského společenství bylo jeho zařazení
nejen do přílohy I UNFCCCC, ale také do přílohy II UNFCCC, která zahrnuje smluvní
strany mající povinnost finančně podporovat rozvojové země v jejich úsilí o klimatická
opatření.
První rozšíření EU po vstupu UNFCCC v platnost, tj. v roce 1995 o Finsko,
Rakousko a Švédsko, spíše ještě posílilo hospodářskou sílu EU, protože se jednalo o
velmi vyspělé země (World Bank 2017), navíc i země progresívní v environmentální
politice a relativně štědré v rámci jejich oficiální rozvojové pomoci (OECD Net ODA
2017). Další vlny rozšíření však průměr hospodářské vyspělosti EU snížily (World
Bank 2017), ať již šlo v roce 2004 o přistoupení zemí ze střední a východní Evropy,
nebo následující rozšíření o Rumunsko a Bulharsko v roce 2007 a Chorvatsko v roce
2013. Z hlediska přijímání společných cílů na snížení emisí EU v 1. i 2. kontrolním
období Kjótského protokolu měla přistoupení těchto nových zemí spíše pozitivní efekt,
neboť se většinou jednalo o země, jejichž emise skleníkových plynů výrazně poklesly
již na počátku 90. let 20. století (World Bank 2017e) v důsledku restrukturalizace jejich
ekonomik a zahájení přechodu k tržnímu hospodářství, který dokončily vstupem do EU.
Nicméně rozdílný stupeň hospodářské vyspělosti a s tím související míra účinnosti
transformace vstupních zdrojů do hospodářského výkonu měl nepochybně vliv na větší
diversitu zájmů členských států EU, které se projevovaly i v klimatické politice.
Typickým příkladem je Polsko, které bylo výrazným aktérem ve vnitrounijní diskusi k
reformě EU ETS i rozdělení zátěže ve snižování emisí po roce 2020, přičemž využívalo
také nástroje odkládání ratifikace změny Kjótského protokolu z Dauhá (Aline 2017).
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Přes určitý pokles průměru hospodářské vyspělosti EU v důsledku vln rozšíření
po roce 2000 zůstává tento faktor na úrovni silné intenzity, což se projevuje i
v sebevědomí, s jakým EU vstupovala do mezinárodních vyjednávání jak cílů ve
2. kontrolním období Kjótského protokolu, tak závazků v souvislosti s Kodaňskou
dohodou a Pařížskou dohodou. Navíc i některé členské státy EU přistoupivší v roce
2004 postupně vytváří svou pozici dárcovských zemí, včetně příspěvků na klimatickou
rozvojovou pomoc, což se odrazilo i v získání členství ve Výboru OECD pro
rozvojovou spolupráci (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko).
Další sledovanou proměnnou je emisní náročnost hospodářství. Podle
kategorizace, kterou jsem definoval v úvodu této kapitoly, dosahuje emisní náročnost
hospodářství EU v roce 2005 (321,3 kg) i 2010 (279,2 kg) slabé intenzity (The
University Melbourne Climate and Energy College 2017 a World Bank 2017a).
Trend poklesu emisní náročnosti hospodářství EU byl patrný v průběhu celého
období fungování mezinárodního klimatického režimu, tedy od počátku 90. let
20. století. Jeho hnací silou byl především pokles spotřeby uhlí a lignitu o 37 % oproti
úrovni v roce 1990 a zvýšení spotřeby zemního plynu o více než 30 %, který oproti
ostatním fosilním palivům produkuje méně emisí skleníkových plynů. Méně významný
byl v daném období pokles spotřeby ropy, a to o 6 %, zato spotřeba energie z jaderných
zdrojů vzrostla o 14 % a obnovitelných zdrojů o 120 % (6th EC communication 2014:
23). Primární energetická náročnost a spotřeba primární energie na obyvatele
zaznamenaly klesající trend jak v původní EU-15, tak v rozšíření EU-28 (6th EC
communication 2014: tamtéž). Není proto žádným překvapením, že emisní náročnost
hospodářství EU vykazuje rysy slabé intenzity v důsledku výše uvedených trendů.
Další z proměnných - podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů –
vykazuje v EU zvolna rostoucí hodnotu, činil 16,7 % v roce 2006 a 17,7 % v roce 2012
(World Bank 2017b). Podle stupňů intenzity sledovaných faktorů používaných pro
účely této případové studie vyplývá z výše uvedených údajů, že intenzita tohoto jevu
v EU je slabá.
Již u faktoru emisní náročnosti hospodářství EU jsem zmínil růstový trend
spotřeby energie z jaderných zdrojů a alternativních zdrojů. Tyto nárůsty měly
pochopitelně pozitivní účinek na emise skleníkových plynů, nicméně fosilní paliva
zůstávají dominantním zdrojem celkové spotřeby energie (6th EC communication 2014:
23). Podíl alternativních zdrojů energie zatím tedy nepřevyšuje ostatní zdroje, i když
jeho výše v členských státech EU je různá. Pokud jde o jadernou energii, pak je známo,
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že v některých státech, jako např. Rakousko, je z politických důvodů jednoznačně
odmítána, a jinde ztěžují výstavbu jaderných bloků ekonomické důvody. Skutečnost, že
existují určitá omezení využívání jaderné energie, lze dokladovat na tom, že se tato
energie používá pouze ve 14 členských státech EU z 28 – údaje k roku 2015
(EUROSTAT 2017). I proto lze potvrdit, že podíl alternativních zdrojů energie a
jaderné energie v EU je zatím na úrovni slabé intenzity.
Čtvrtým sledovaným ukazatelem v kapitole 3 v oblasti hospodářských podmínek
byl podíl průmyslu na HDP v dané smluvní straně. V letech 2006, resp. 2012 činil podíl
průmyslové výroby na HDP EU 26,7 %, resp. 24,7 % (World Bank 2017c). Při použití
podobné klasifikace jako u předchozí proměnné z uvedených ukazatelů vyplývá, že
intenzita podílu průmyslové výroby na HDP v EU byla v roce 2006 střední a poklesla
v roce 2012 na úroveň intenzity slabé.
Je zřejmé, že podíl průmyslu a jeho role v hospodářství je v členských státech
EU různý. V průměru však v rámci EU došlo k poklesu podílu průmyslu z 30,3 %
v roce 1992 na 24,7 % v roce 2010 (World Bank 2017c), což souviselo s posílením
sektoru služeb v EU a přesunu určitého podílu průmyslové výroby mimo území EU.
Průmyslový sektor navíc zaznamenal velké ztráty během finanční a hospodářské krize
v letech 2008-2009 (6th EC communication 2014: 19). Přestože se v EU stále nacházejí
poměrně průmyslové země, jako je např. ČR nebo Německo, v průměru EU je podíl
průmyslu relativně nízký a má pokračující klesající trend.
Tabulka č. 16: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Hospodářské
podmínky“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Hospodářská vyspělost

silná

Bodové
hodnocení
4

Emisní náročnost hospodářství

slabá

2

Podíl energie z alternativních a jaderných
zdrojů
Podíl průmyslové výroby na HDP (2006)

slabá

2

střední

3

slabá

2

Podíl průmyslové výroby na HDP (2012)
Zdroj: autor
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4.3 Politické podmínky v EU
V kapitole 3 jsem zahrnul do regresní analýzy jeden faktor týkající se domácích
politických podmínek - úroveň demokracie. V této podkapitole uvedu kromě hodnocení
intenzity tohoto faktoru také popis dalších čtyř faktorů, jako jsou veřejné mínění o
závažnosti problému změny klimatu, programový důraz vlády na klimatickou politiku,
zapojování domácích aktérů a zvyšování povědomí o problémech souvisejících se
změnou klimatu, které pomohou dokreslit situaci v EU.
V souladu s nastavením kritérií, která jsem definoval v úvodu této kapitoly,
používám jako indikátor úrovně demokracie index demokracie sestavovaný týdeníkem
The Economist pro roky 2006 a 2012 (The Economist 2007 a 2013). V roce 2006, resp.
2012 nabývá úroveň demokracie v EU, pokud zprůměrujeme hodnoty členských států
EU podle The Economist, průměrnou hodnotu 8,17, resp. 7,95, což podle kategorizace
The Economist značí plnou demokracii v roce 2006 a snížení na úroveň demokracie
s nedostatky v roce 2012 (The Economist 2007: 4; The Economist 2013: 7). Z toho
vyplývá, že intenzita tohoto jevu v EU je v roce 2006 velmi silná a v roce 2012 poněkud
klesá v intenzitě na úroveň silnou.
Šetření veřejného mínění v EU se týkalo otázky, zda respondenti považují
globální změnu klimatu za velmi vážný problém. V případě EU byl průzkum prováděn
v rámci služby Eurobarometr v roce 2009, resp. 2014. V prvním případě odpovědělo na
výše uvedenou otázku kladně 63 % respondentů, ve druhém 69 % (Evropská komise
2009 a 2014). Pro hodnocení intenzity tohoto jevu vycházím z toho, že pokud podíl
kladných odpovědí respondentů přesahuje 50 %, pak lze hovořit o velmi silné intenzitě
tohoto mínění. Z toho vyplývá, že intenzita tohoto jevu v EU v roce 2009 i 2014 byla
velmi silná.
Jak vyplývá z výše uvedeného, úroveň demokracie i veřejné mínění o závažnosti
změny klimatu jsou ve znamení silné či velmi silné intenzity. Dále se zaměřím na to,
jaký je programový důraz EU na klimatickou politiku, a také, jak dalece probíhá
zapojování domácích aktérů a zvyšování povědomí o problémech souvisejících se
změnou klimatu.
V případě následujících případových studií k RF a JAR se zabývám volebními
programy hlavních politických stran a vládními programy. Protože však EU není stát a
její klíčové instituce fungují poněkud jinak, než vnitrostátní instituce jako vláda a
parlament, zaměřím se v případě EU na pracovní programy Evropské komise a jako
doplněk na priority rotujících předsednictví Rady EU. Evropská komise je klíčovým
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orgánem EU v navrhování právních aktů EU, takže je důležité podívat se do jejích
programových priorit. Zároveň se jedná o těleso, které by mělo být autentické z hlediska
reprezentace EU, neboť členové Komise nemají přijímat instrukce od států, které je do
Komise nominovaly, ale mají dohlížet na dodržování unijních pravidel a prosazovat
zájmy EU. Pohled na priority rotujících předsednictví pak nabízí obrázek z perspektivy
členského státu, který se ujímá předsednické funkce. Tato perspektiva je v EU stále
zásadní, neboť EU je unií členských států.
Při pohledu do pracovních programů Evropské komise na jednotlivé roky od
2008 až do 2018 je zřejmé, že změna klimatu v nich hraje důležitou roli (Evropská
komise 2007, 2008, 2009a, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014a, 2015a, 2016, 2017a).
V některých letech (2009 až 2010, 2015 až 2018) je zmíněno toto téma mezi hlavními
prioritami, v jiných letech je uvedeno buď jako jedno z témat průřezových (2008, 2013),
nebo mezi oblastmi v rámci prioritního tématu udržitelný růst, či chytrý, udržitelný a
inkluzivní růst (2011 až 2012, 2014). Nikdy však tato agenda není upozaděna, proto lze
odhadovat programový důraz Komise na otázky změny klimatu jako velmi silný.
V případě priorit rotujících předsednictví v Radě EU lze konstatovat, že každá
z předsednických zemí v období 2008 až 2017 měla v sektorových prioritách životního
prostředí agendu změny klimatu (Priority SI PRES 2008, FR PRES 2008, CZ PRES
2009, SE PRES 2009, ES PRES 2010, BE PRES 2010, HU PRES 2011, PL PRES 2011,
DK PRES 2012, CY PRES 2012, IE PRES 2013, LT PRES 2013, EL PRES 2014, IT
PRES 2014, LV PRES 2015, LU PRES 2015, NL PRES 2016, SK PRES 2016, MT
PRES 2017 a EE PRES 2017). Čtyři země z uvedeného období (Slovinsko, Dánsko,
Lucembursko a Nizozemsko) pak měly téma změny klimatu nebo alespoň přesah na ni
dokonce ve svých obecných prioritách pro předsednictví Rady EU. I v této rovině je
možné říci, že programový důraz předsedajícího státu na otázky změny klimatu je velmi
silný.
Zapojování domácích aktérů do klimatické politiky v EU je usnadněno již tím,
že Lisabonská smlouva ve svém článku 11 stanoví institucím EU povinnost dávat
vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a
veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti EU. Podle uvedeného
článku mají instituce EU udržovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog s
reprezentativními sdruženími a s občanskou společností. Evropská komise má pak za
povinnost vést s dotčenými stranami rozsáhlé konzultace.
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Tyto Lisabonskou smlouvou předpokládané povinnosti institucí EU jsou také
skutečně realizovány i v oblasti klimatické politiky poskytováním platformy pro
konzultace s veřejností a s využíváním široké škály vědecké a politické expertízy. Lze
to dokladovat jak na příkladu politiky na zmírňování změny klimatu, tak i politiky
adaptace na změnu klimatu. V prvním případě Evropská komise před přijetím cestovní
mapy v roce 2011 konzultovala se zainteresovanými subjekty prostřednictvím on-line
formuláře vizi a názory ohledně dosažení nízkouhlíkové ekonomiky EU v roce 2050, a
také analyzovala zprávy o způsobech, jak dekarbonizovat hospodářství a společnost (6th
EC communication 2014: 294). Ve druhém případě využila Evropská komise před
přijetím Adaptační strategie několik nástrojů ke konzultaci s veřejností, jako bylo
projednávání v rámci Řídící skupiny pro adaptaci, jejíž práce se účastnili také zástupci
široké veřejnosti, včetně podnikatelské sféry a nevládních organizací; dále veřejné online konzultace a tematické semináře (6th EC communication 2014: tamtéž).
EU disponuje nejen konzultativním mechanismem s domácími aktéry, ale také
vede konzultační procesy se zástupci vlád třetích zemí, jako tomu bylo např. v případě
nařízení Komise implementujícího směrnici 2009/125/ES o požadavcích ekodesignu pro
počítače, servery a displeje (6th EC communication 2014: 94). Z nastíněných příkladů
zapojování domácích aktérů do projednávání klimatických opatření odhaduji intenzitu
tohoto jevu jako velmi silnou.
Co se týká zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu
v EU, je patrné, že existuje velká škála aktivit podporovaných institucemi EU v této
oblasti. Tyto činnosti lze rozdělit do několika hlavních bloků, jako jsou základní, střední
a vyšší vzdělávání, dále veřejné informační kampaně, školící programy, práce
informačních center i mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, školení a zvyšování
osvěty. Primární odpovědnost za vzdělávací politiku mají členské státy EU, nicméně
EU podporuje zlepšování národních vzdělávacích systémů prostřednictvím nástrojů na
úrovni EU, výměny informací o příkladech dobré praxe a pomocí finanční podpory (6th
EC communication 2014: 282).
Příklady realizovanými v rámci výše uvedených hlavních bloků jsou na úrovni
EU v oblasti vzdělávání programy jako Program celoživotního vzdělávání, nebo
vzdělávací program pro inteligentní energii v Evropě. Dále v rámci veřejných
informačních kampaní jsou to platformy jako „You Control Climate Change“, „A
World You Like With a Climate You Like“, kampaň za udržitelnou energii v Evropě,
kampaň pro efektivitu zdrojů, dohoda starostů (Covenant of Mayors), Evropský týden
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mobility, Zelený týden, Evropské podnikatelské ceny za životní prostředí či Evropské
ocenění pro zelený kapitál (6th EC communication 2014: 284). Důležitou publikační
činnost vykazuje v oblasti klimatu také Evropská agentura pro životní prostředí.
Kromě vnitrounijních aktivit se EU angažuje také v mezinárodní spolupráci ve
vzdělávání, školení a zvyšování osvěty, jako např. v rámci revidovaného pracovního
programu z Dillí k článku 6 UNFCCC, nebo v Globální alianci ke změně klimatu
iniciované Evropskou komisí v roce 2007 za účelem dialogu mez EU a
nejzranitelnějšími zeměmi (6th EC communication 2014: 294). Mezi další podobné
činnosti patří podpora EU programu na zvyšování povědomí o životním prostředí ve
Střední Asii či projektu na posilování kapacit v rozvojových zemích pro školení
v oblasti změny klimatu (6th EC communication 2014: 295). Vzhledem k výše
uvedeným rozmanitým činnostem EU odhaduji intenzitu zvyšování povědomí o
problémech změny klimatu jako velmi silnou.
Tabulka č. 17: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Politické podmínky“
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Úroveň demokracie (2006)

velmi silná

Bodové
hodnocení
5

Úroveň demokracie (2012)

silná

4

Veřejné mínění o závažnosti problému změny
klimatu
Programový důraz na klimatickou politiku

velmi silná

5

velmi silná

5

Zapojování domácích aktérů

velmi silná

5

Zvyšování
povědomí
o
problémech
souvisejících se změnou klimatu

velmi silná

5

Zdroj: autor.

4.4
Působení
vybraných
mnohostranných
environmentálních
smluv
a mezinárodních NGO či domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí
V kapitole 3 jsem pracoval se dvěma indikátory zařazenými do regresní analýzy,
které měly pomoci ilustrovat socializační efekt mezinárodně sdílených idejí o ochraně
klimatu na státy: počet let členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
smlouvách a počet vybraných mezinárodních NGO či domácích NGO zapojených do
mezinárodních sítí, působících v dané zemi se vztahem ke klimatické agendě.
Podíváme-li se na zapojení EU do vybraných mezinárodních smluv, tj. Vídeňské
úmluvy, Montrealského protokolu, UNFCCC a Kjótského protokolu, pak zjistíme, že
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EU k těmto smlouvám přistoupila brzy po jejich sjednání či vstupu v platnost (United
Nations Treaty Collection 2017). Proto je součet let členství EU v těchto smlouvách
relativně vysoký, a to 65 k roku 2009 a 89 k roku 2015. Podle klasifikace intenzit,
kterou jsem pro tuto proměnnou vymezil v úvodu této kapitoly, z těchto ukazatelů
vyplývá, že intenzita tohoto jevu v EU je v obou obdobích velmi silná.
Působení vybraných mnohostranných environmentálních smluv lze pro další
ilustraci dokladovat také např. na tom, jak se daná smluvní strana ztotožnila s plněním
důležitých

povinností

plynoucích

z ratifikace

těchto

smluv,

jako

je

plnění

reportingových povinností či placení příspěvků do kmenových rozpočtů uvedených
smluv. Podávání zpráv či požadovaných údajů umožňuje následně porovnávat pokrok
v implementaci cílů mezinárodní smlouvy na vnitrostátní úrovni dané smluvní strany a
v případě zjištění nesrovnalostí hledat řešení k nápravě implementace takovou smluvní
stranou. Z kmenového rozpočtu mezinárodní smlouvy, jehož zdrojem jsou příspěvky
smluvních stran, předepsané obvykle podle škály reflektující jejich hospodářskou
vyspělost, se platí činnost sekretariátu, případně související činnosti, které jsou klíčové
pro fungování daného režimu. Plnění uvedených povinností tedy v praxi nelze chápat
jen jako formální záležitosti, ale také jako projev socializace smluvní strany s normami
mezinárodního režimu, neboť plnění reportingu předpokládá aktivní přijímání politik a
opatření k implementaci cílů režimu a úhrada příspěvků vyžaduje na domácí úrovni
aktivní opatření k alokaci prostředků z národních rozpočtů.
V tomto smyslu si EU nepochybně osvojila tyto povinnosti, jak lze vidět
z pravidelného předkládání unijních zpráv pro potřeby UNFCCC v letech 1996, 1998,
2001, 2005, 2009 a 2014, které informují o situaci v emisích skleníkových plynů a o
přijímaných politikách na ochranu klimatu a souvisejících záležitostech na úrovni EU
(UNFCCC 2017d). Pohled do databáze Ozonového sekretariátu, který spravuje
každoroční údaje o spotřebě a výrobě regulovaných látek předkládané smluvními
stranami Montrealského protokolu, svědčí také o naplňování této povinnosti ze strany
EU (Ozone Secretariat 2018). Co se týká placení příspěvků, pak EU není evidována
mezi těmi, kdo jsou v dlouhodobém prodlení s úhradou předepsaných příspěvků do
kmenového rozpočtu UNFCCC, Kjótského protokolu, Vídeňské úmluvy nebo
Montrealského protokolu (UNFCCC 2016f: 11 a 20; UNEP 2018: 5 a 8).
Mezinárodních nevládních organizací a domácích NGO zapojených do
mezinárodních sítí se vztahem ke klimatické agendě, které se sdružují v síti CAN
(Climate Action Network), působí v EU poměrně velké množství. V období 2010 hovoří
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výroční zpráva CAN o 130 NGO v členských státech EU (CAN 2010: 19) a v období
2015 se jejich počet mírně zvýšil na 134 (CAN 2015: 31). Podle rozdělení intenzit
vymezeného v úvodu této kapitoly dosahuje počet členů CAN v členských státech EU
v letech 2010 a 2015 velmi silné intenzity.
Působení nevládních organizací na území členských států EU i v Bruselu
samotném jako sídle většiny institucí EU se jeví být rozsáhlé nejen díky velkému počtu
sdružených organizací, ale i systematické práci těchto NGO. Jedná se nejen o osvětové
kampaně (CAN Europe 2017), předkládání podkladů k veřejným konzultacím a vedení
populárních komunikačních forem, jako jsou blogy, ale také o oslovování politických
představitelů, které je velmi časté, jak dokladuje např. databáze dopisů politickým
činitelům (CAN Europe 2017a). Ve srovnání se situací v JAR, natož RF, kterou popisuji
v dalších případových studiích, působí činnost NGO v rámci EU nejrobustněji, a proto
usuzuji na velmi silnou intenzitu jejich působení.
Tabulka č. 18: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Působení vybraných
mnohostranných environmentálních smluv a mezinárodních NGO či domácích NGO
zapojených do mezinárodních sítí“
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Počet
let
členství
ve
vybraných
mnohostranných environmentálních smlouvách
Počet
vybraných
mezinárodních
NGO
a domácích
NGO
zapojených
do
mezinárodních sítí, působících v členských
státech EU

velmi silná

Bodové
hodnocení
5

velmi silná

5

Zdroj: autor.

4.5 Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické
příslušnosti
V této podkapitole pojednám o zapojení EU do mezinárodní klimatické
diplomacie a o faktoru geografické příslušnosti. Popis těchto faktorů by měl přispět
k porozumění, jak EU formuje svou identitu nejprve v environmentální diplomacii
obecně a dále v mezinárodním klimatickém režimu, a také, jak podobně či odlišně se
chová EU v deklarování emisních závazků ve srovnání se zeměmi téhož regionu.
Zapojení EU, či jejího předchůdce Evropského společenství do environmentální
diplomacie je na první pohled mimořádné, a to i přesto, že některých mnohostranných
environmentálních smluv se EU nemůže účastnit přímo jako smluvní strana, neboť jí to
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pravidla dané smlouvy neumožňují – to je případ např. Mezinárodní úmluvy o regulaci
velrybářství nebo Ramsarské úmluvy. Byl to také dlouho případ i úmluvy CITES, ale po
vstupu Gaboronského dodatku v platnost v roce 2013 se úmluva CITES otevřela rovněž
regionálním organizacím hospodářské integrace, a od roku 2015 je EU smluvní stranou.
V ostatních případech se EU zapojovala rychle do vznikajících evropských regionálních
i globálních environmentálních smluv: v roce 1982 do Úmluvy o dálkovém
znečišťování ovzduší a následně do jejích prvních protokolů a v roce 1988 do Vídeňské
úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu. V roce 1989 Evropské společenství podepsalo Basilejskou
úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování, kterou EU ratifikovala v roce 1994. V roce 1992 EU podepsala Úmluvu
o biologické rozmanitosti, kterou následně ratifikovala v roce 1993. V roce 1992 pak
EU podepsala další dvě evropské environmentální smlouvy – Úmluvu o ochraně a
využívání přeshraničních vodních roků a mezinárodních jezer a Úmluvu o účincích
průmyslových havárií přesahujících hranice států, které následně v roce 1995, resp.
1998 ratifikovala (United Nations Treaty Collection 2017).
EU ratifikovala UNFCCC v roce 1993, Kjótský protokol v roce 2002 a
Pařížskou dohodu v roce 2016. Jak je vidět z přehledu vytváření klimatické politiky v
EU, byla EU od počátku lídrem mezinárodních klimatických vyjednávání, a to ve všech
klíčových momentech vytváření klimatického režimu, ať již šlo o sjednání UNFCCC,
Kjótského protokolu, 2. kontrolního období Kjótského protokolu nebo Pařížské dohody.
Členské státy EU aktivně přistupovaly k pořádání mezinárodních klimatických akcí na
domácí půdě – mezi lety 1995 až 2017 uspořádaly státy EU téměř polovinu konferencí
smluvních stran – viz 1995 Berlín, 1999 a 2017 Bonn, 2000 Haag, 2003 Milán, 2008
Poznaň, 2009 Kodaň, 2013 Varšava, 2015 Paříž (UNFCCC 2017g). Navíc je to právě
členský stát EU – Německo, který hostí sekretariát UNFCCC a Kjótského protokolu.
Delegáti Evropské komise či členských států EU běžně předsedají kontaktním či
pracovním skupinám a jsou zastoupeni ve volených orgánech UNFCCC a Kjótského
protokolu. Komisař pro klimatickou změnu či ministři většiny členských zemí EU se
pravidelně účastní ministerského segmentu konference smluvních stran UNFCCC (ENB
2007: 3 an., ENB 2008: 2 an., ENB 2009: 4 an., ENB 2010: 3 an., ENB 2011: 4 an.,
ENB 2012: 3 an., ENB 2013: 3 an., ENB 2014: 3 an., ENB 2015a: 4 an., ENB 2016: 3
an.). Proto odhaduji intenzitu zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie jako
velmi silnou.
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V případě faktoru geografické příslušnosti je nutné vzít v úvahu, že EU jako
taková zabírá podstatnou (severní, západní, střední i jižní) část evropského regionu a že
státy východní Evropy mimo EU jsou zahrnuty do případové studie k Ruské federaci.
Proto pro účely této případové studie zahrnuji do společného geografického regionu
kromě EU ty evropské státy, které stojí mimo EU a neleží ve východní Evropě a na
Balkáně. Oblast Balkánu, konkrétně západního Balkánu a Albánie, nezahrnuji do tohoto
výběru, protože se jedná o regionálně specifické území. Vynechávám také velmi malé či
městské státy jako Andora, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Vatikán, které mají
z hlediska emisí skleníkových plynů zanedbatelný význam. V této případové studii
zahrnuji tedy pro posouzení vlivu geografické příslušnosti mimo EU tyto státy: Island,
Norsko a Švýcarsko. Níže uvádím tabulku, díky které lze odhadnout, zda se země
v uvedeném regionu chovají při deklarování svých emisních závazků podobně či nikoli.
Tabulka č. 19
Stát

Předložení
závazku
(UNFCCC
2017)

EU

28/1/2010

Island

8/2/2010

Norsko

29/1/2010

Švýcarsko

26/2/2010

Kodaňský závazek
Konstrukce
Síla závazku
závazku
vůči emisím
199010
Nízk vysoká
á
Redukce -20 % -20 % -30 %
až -30 % oproti
1990
Zapojení
do Dle společné
společného cíle dohody mezi
EU na redukci EU a Islandem
emisí
oproti
1990
Redukce -30 % -30 % -40 %
až -40 % oproti
1990
Redukce -20 % -20 % -30 %
až -30 % oproti
1990

Předložení
závazku
(UNFCCC
2017a)

INDC
Konstrukce
závazku

6/3/2015

Redukce -40 %
oproti 1990

30/6/2015

Zapojení do
společného cíle
EU na redukci
emisí o 40 %
oproti 1990
Redukce -40 %
oproti 1990

27/3/2015
27/2/2015

Redukce -50 %
oproti 1990

Síla závazku vůči
emisím 1990
Nízká

vysoká

-40 %

-40 %

Dle
společné
dohody mezi EU a
Islandem
-40 %

-40 %

-50 %

-50 %

Zdroj: Sestavil autor podle údajů UNFCCC (2017) a UNFCCC (2017a).

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že jak v případě kodaňských závazků, tak
v případě INDC vykazuje chování uvedených smluvních stran velmi podobné rysy.
Předložily závazky zhruba ve stejné době – i když v případě INDC deklaroval Island
závazky o tři měsíce později. Konstrukce závazků je stejná – vždy se jedná o redukci
emisí do roku 2020, resp. 2030 oproti úrovni z roku 1990. Síla závazků, byť není ve
všech případech stejná, tak je velmi podobná a jedná se o silné závazky. V případě
10

Tam, kde si země stanoví určitý rozsah závazku, znamená nízká síla závazku ten méně ambiciózní
okraj rozsahu závazku a vysoká síla závazku znamená ten ambicióznější okraj rozsahu závazku.
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Islandu je koordinované chování vůči EU zdůrazněno dokonce nástrojem společné
písemné dohody, která pro období 2013 - 2020 již byla uzavřena. Pro období po roce
2020 sice zatím návrh takové dohody nebyl předložen, ale Island s ní ve svém INDC
počítá. Chování uvedených tří zemí a EU při deklarování emisních závazků lze hodnotit
jako velmi podobné, a proto odhaduji intenzitu role geografické příslušnosti při
deklarování emisních závazků jako velmi silnou.
Tabulka č. 20: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti
do mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické příslušnosti“
Sledovaný jev

„Zapojení

Intenzita
Slovní hodnocení

Zapojení
do
mezinárodní
klimatické
diplomacie
Role geografické příslušnosti při deklarování
kodaňských emisních závazků a INDC

velmi silná

Bodové
hodnocení
5

velmi silná

5

Zdroj: autor.

Závěr
Na základě analýzy vybraných faktorů ve vztahu k emisním závazkům EU
v období Kodaňské dohody a Pařížské dohody přikládám přehled sledovaných jevů
s bodovým hodnocením jejich intenzit. Vyšší bodové hodnocení by mělo zpravidla –
podle hypotéz uvedených v kapitole 2 - přispívat k deklarování silného emisního
závazku, kromě dvou faktorů v části hospodářských proměnných (emisní náročnost
hospodářství a podíl průmyslové výroby na HDP), kde vyšší intenzita daných jevů může
podle příslušných částí hypotézy H2 působit proti deklarování silných závazků.
Tabulka č. 21: Přehled hodnocení intenzit všech jevů
Sledovaný jev

Bodové hodnocení

Hospodářské podmínky
Hospodářská vyspělost

4

Emisní náročnost hospodářství

2

Podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů

2

Podíl průmyslové výroby na HDP (2006)

3

Podíl průmyslové výroby na HDP (2012)

2

Politické podmínky
Úroveň demokracie (2006)

5
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Úroveň demokracie (2012)

4

Veřejné mínění o závažnosti problému změny klimatu

5

Programový důraz na klimatickou politiku

5

Zapojování domácích aktérů

5

Zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou
5
klimatu
Působení vybraných mnohostranných environmentálních smluv a mezinárodních
NGO či domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí
Členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
5
smlouvách
Působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO
5
zapojených do mezinárodních sítí v členských státech EU
Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické příslušnosti
Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie
Role geografické příslušnosti
emisních závazků a INDC

při

deklarování

5
kodaňských

5

Zdroj: autor.

Z přehledu vyplývá, že téměř ve všech faktorech zjištěné intenzity odpovídají
vysoké síle závazku EU. Pouze relativně slabá intenzita u podílu energie
z alternativních a jaderných zdrojů v části hospodářské podmínky nekoresponduje se
silným závazkem EU. Hodnocení intenzit uvedených faktorů podporuje představu EU
jako lídra mezinárodního klimatického režimu.
Hospodářské podmínky EU jsou poměrně příznivé pro progresívní deklarování
silného emisního závazku. Přes další vlny rozšiřování v první dekádě 21. století o země
střední a východní Evropy a Balkánu s nižší hospodářskou výkonností zůstává EU
významným aktérem klimatického režimu mezi hospodářsky vyspělými smluvními
stranami. V součtu emisí skleníkových plynů všech členských států je EU třetím
největším producentem těchto emisí na světě, takže opatření EU v klimatické politice
jsou důležitá. Emisní náročnost hospodářství v EU díky inovacím a restrukturalizaci
klesá a je v porovnání s ostatními velkými producenty emisí skleníkových plynů
relativně nízká. V EU vzrostl především sektor služeb a poklesl podíl průmyslu na
HDP, takže i tento vývoj napomáhá trendu snižování emisí skleníkových plynů. Podíl
energie z alternativních a jaderných zdrojů nepatří k velmi nízkým, nicméně právě
v tomto ukazateli zbývá stále hodně prostoru pro zlepšení, neboť nárůst tohoto podílu je
pomalý. Je zřejmé, že zásadní transformace ve využívání zdrojů energie EU teprve
čeká. Co je nepochybné, že k této transformaci bude muset v období 2020 – 2050 dojít,
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má-li EU dosáhnout dlouhodobých projekcí snižování emisí skleníkových plynů do
poloviny 21. století.
Politické proměnné vykazují také tendence podporující určení silného emisního
závazku. Úroveň demokracie, jakož i zapojování domácích aktérů a programový důraz
klíčových institucí EU se drží standardně na vysoké úrovni, přičemž veřejné mínění
podle zjištění Eurobarometru přikládá problému změny klimatu velký význam. K tomu
přispělo nepochybně také dlouhodobé zvyšování povědomí a osvěta o změně klimatu.
Členství EU ve vybraných mnohostranných smlouvách ve vztahu ke klimatické
agendě patří k těm dlouhodobým, takže se lze domnívat, že vliv tohoto členství
pozitivně působí na formování klimatické politiky EU. Navíc v zapojení do mezinárodní
klimatické diplomacie působí EU již od počátku jako lídr. Dalšími podpůrnými faktory
jsou rozvinuté působení relevantních mezinárodních nevládních organizací a domácích
NGO zapojených do mezinárodních sítí na území EU, a také progresívní jednání států
v severní a západní Evropě nacházejících se mimo EU v mezinárodním klimatickém
režimu.

5.

Ruská

federace:

země

v přechodu

k tržnímu

hospodářství

v mezinárodním klimatickém režimu
Úvod
Ruská federace (RF) nebývá zmiňována mezi zeměmi, které jsou progresívní
v ochraně životního prostředí či klimatu. Přesto se podle pořadí smluvních stran podle
síly závazku v kapitole 3 jeví závazky na omezování emisí skleníkových plynů RF
v obou sledovaných obdobích relativně silné. V pořadí podle síly závazků se v případě
kodaňských závazků na horních příčkách kromě RF umístily také Ukrajina, Kazachstán,
Bělorusko a v případě INDC tytéž země, a navíc také Ázerbájdžán. Všem těmto zemím
je společné to, že se nejedná o typicky pro-environmentální země a zároveň jde o země
bývalého Sovětského svazu, které mají status zemí v přechodu k tržnímu hospodářství.
Pro případovou studii jsem z těchto zemí vybral právě RF, protože je to hospodářsky i
politicky nejvýznamnější země v uvedené skupině států a patří mezi pět největších
producentů emisí skleníkových plynů (World Resources Institute 2017). Tyto základní
charakteristiky činí z RF nepochybně zajímavý případ pro detailnější pohled.
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Při zkoumání vybraných faktorů vycházím jednak z analýzy primárních zdrojů,
jako jsou národní sdělení RF předložená sekretariátu UNFCCC či relevantní vnitrostátní
dokumenty RF, a jednak z analýzy sekundární literatury. Zde využívám podklady
OECD k politikám zmírňování změny klimatu v zemích OECD a partnerských zemích
(OECD 2015). Hodnocení životního prostředí RF z dílny OECD je k dispozici z roku
1999 (OECD 1999), takže tento výstup OECD budu brát v úvahu jako tehdejší popis
situace v RF v 90. letech 20. století. Dalším zdrojem informací je databáze Londýnské
školy pro ekonomii a politickou vědu a Granthamova výzkumného institutu pro změnu
klimatu a životní prostředí (LSE 2017) s přehledem vnitrostátních předpisů. Z relevantní
literatury jsou k dispozici články se zaměřením na dvojí přístup RF ke změně klimatu na
vnitrostátní a mezinárodní úrovni (Henry – Sundstrom 2010), nazírání na změnu
klimatu v ruské vědecké obci (Rowe 2009 a 2013) a v médiích (Boussalis et al. 2016),
pozici a strategii RF v mezinárodních klimatických vyjednáváních (Andonova –
Alexieva 2012) a klimatickou politiku RF, včetně vnímání změny klimatu veřejností
v RF (Sharmina et al. 2013). Na základě analýzy dostupných informací sestavím
přehledovou hodnotící tabulku podobně jako u případové studie k EU.
5.1 Závislá proměnná – emisní závazek v kontextu klimatické politiky RF
Historickým milníkem nejen v moderních dějinách Ruska, ale i celého světa
bylo zhroucení sovětského systému a rozpad Sovětského svazu v roce 1991. V dobách
SSSR sice byla ochrana životního prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů
formálně garantovány, avšak upřednostňování těžkého průmyslu a levná energie a
suroviny vedly k hospodářství a technologiím náročným na zdroje, když opatření na
snižování a regulaci znečištění byla většinou opomíjena (OECD 1999: 50). Přestože
existovala legislativa v ochraně životního prostředí, např. zákon o ochraně ovzduší
z roku 1960 nebo vodní zákon z roku 1972, předpisy byly často deklaratorní povahy
s výjimkou těch upravujících ochranu lesů a zvěře a bezpečnost pitné vody (OECD
1999: tamtéž). K pokračující degradaci životního prostředí v SSSR přispívalo centrální
plánování ve využívání zdrojů založené na preferencích plánovačů pro roční plány a
pětiletky, a také neochota vládního režimu tolerovat odlišné názory (Josephson et al.
2013: 290).
Poslední léta sovětského režimu byla ve znamení Gorbačovovy politiky
glasnosti a přestavby, která umožnila určitou míru diskuse i o problémech životního
prostředí. Došlo též k oživení environmentálních hnutí, především po havárii jaderné
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elektrárny v Černobylu v roce 1986, a vláda zřídila agenturu na ochranu životního
prostředí, byť s omezenými pravomocemi (Josephson et al. 2013: 291).
Změna politického režimu a zahájení procesu přechodu k tržnímu hospodářství
v roce 1991 přinesly s sebou také významné změny v politice životního prostředí.
Zároveň je třeba vidět, že v období převratných společenských změn v RF v 90. letech
20. století musely být primárně řešeny otázky politické, jako např. zrod a fungování
Společenství nezávislých států, nebo spory mezi prezidentem Jelcinem a parlamentem,
které vyústily v ozbrojené střety na podzim 1993 či první čečenská válka 1994-1996
(Sládek 1995: 405 an.), a otázky hospodářské, jako privatizace, liberalizace cen,
pozemková reforma a řada dalších oblastí, které měly obnovit ruské hospodářství.
Většina hospodářských odvětví se nacházela na počátku 90. let 20. století v zanedbaném
stavu, což mělo dopad také na životní prostředí, neboť v průmyslových provozech byly
opomíjeny environmentální zásady, a to vedlo k ekologické devastaci některých
průmyslových oblastí (Sládek 1995: 409). Zaneprázdněnost domácí politikou se zřejmě
odrazila také např. na viditelně slabém zastoupení RF na Summitu Země v Riu de
Janeiro v červnu 1992, jehož se za RF zúčastnila pouze desetičlenná delegace úředníků
státní správy a dva vědci Akademie věd oproti např. dvousetčlenné delegaci USA.
Zatímco na summit přijely hlavy států klíčových zemí světa, ruský prezident Jelcin se
ho nezúčastnil a místo něj se na summitu krátce objevil viceprezident Alexandr Ruckoj
(Josephson 2013: 300).
Přes veškeré politické a hospodářské problémy přechodu RF od sovětského a
centrálně plánovaného systému lze po roce 1991 sledovat snahy o budování
environmentální, a také klimatické politiky. Ústava RF z roku 1993 obsahuje ustanovení
vztahující se k právům i povinnostem v oblasti životního prostředí, jako je čl. 36 odst. 2,
který stanoví, že vlastníci mohou svobodně vlastnit a využívat půdu a jiné přírodní
zdroje a nakládat s nimi, pokud to neškodí životnímu prostředí a neporušuje práva a
zákonné zájmy ostatních lidí. Podle čl. 42 má každý právo na příznivé životní prostředí,
spolehlivé informace o jeho stavu a na náhradu škody způsobené na jeho zdraví a
majetku ekologickou újmou. Ústava stanoví v čl. 58 také povinnost každého chránit
přírodu a životní prostředí a opatrně zacházet s přírodním bohatstvím (Ústava RF 1993).
V roce 1991 byl přijat zákon o ochraně životního prostředí a v roce 1994 byla
zformulována Státní strategie RF pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj,
kterou doplnil vládní akční plán na ochranu životního prostředí se specifickými cíli
(OECD 1999: 51). Negativní vliv na výkon úřadů pověřených ochranou životního
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prostředí měly nedostatečné rozpočty a časté reorganizace v 90. letech 20. století
(OECD 1999: 135).
Období vyjednávání UNFCCC se kryje s poslední fází existence Sovětského
svazu vedoucí k jeho rozpadu a vzniku nezávislých států na jeho území, kde daleko
největší část, tedy i nejvýznamnější nástupnickou roli zaujala RF. Sovětský svaz nebyl
nijak progresívní zemí v rámci vyjednávání UNFCCC. Naopak – poté, co se většina
hospodářsky vyspělých zemí, včetně Japonska, v roce 1990 přihlásila k závazku
stabilizovat své emise skleníkových plynů do roku 2000 na úrovni emisí z roku 1990,
zůstaly USA a SSSR jedinými vyspělými zeměmi, které podobný závazek neučinily
(Chasek et al. 2010: 184). Protože však UNFCCC neobsahuje kvantifikované emisní
cíle pro jednotlivé země, mohla RF k UNFCCC přistoupit, třebaže na vnitrostátní úrovni
nedisponovala žádným politickým konsensem či vizí, jak omezovat své emise
skleníkových plynů.
RF podepsala UNFCCC 13. května 1992, tedy jen několik dní po jejím přijetí
v New Yorku 9. května 1992. Ratifikační proces si vyžádal ovšem mnohem delší čas –
teprve na konci roku 1994 uložila RF listinu o ratifikaci, což lze vysvětlit turbulentní
politickou i hospodářskou situací během roku 1993 a 1994. V roce 1994 byla zřízena
prezidentským výnosem meziresortní komise RF k otázkám změny klimatu ve složení
zástupců různých ministerstev i vědecké obce, kterým předsedala Federální služba pro
hydrometeorologii a monitoring životního prostředí - Roshydromet. Usnesení komise
však nebyla závazná a mohla vydávat pouze doporučení vládě a prezidentovi (Chandler
– Popov 2003: 6). Aktivním členem komise byl Státní výbor pro ochranu životního
prostředí, Goskomekologia, který byl však v roce 2000 prezidentem Putinem rozpuštěn
a jehož funkce byly přeneseny na Ministerstvo přírodních zdrojů a na regionální úroveň
bez potřebných prostředků či personálu (Josephson 2013: 297).
V 90. letech 20. století sice nebyla na vnitrostátní úrovni RF zpracována
klimatická politika, ale lze se setkat s dokumenty v oblasti energetiky, které mají
pozitivní přesah na klimatické otázky, jako Energetická strategie z roku 1994, která se
zaměřovala na posílení energetické účinnosti, a zákon o energetické účinnosti z roku
1996 na podporu investic v této oblasti. V roce 1998 byl také přijat Federální program
pro úspory energie v RF (OECD 1999: 196). Tři roky poté vláda zahájila Federální
program pro energeticky účinné hospodářství na období 2002 - 2005 s výhledem do
roku 2010 (LSE 2017a).
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Mezitím na mezinárodní úrovni v polovině 90. let 20. století probíhala obtížná
vyjednávání o protokolu, který by obsahoval kvantifikované emisní cíle a který byl
nakonec přijat jako Kjótský protokol (1997). RF tehdy pro sebe usilovala o co nejméně
přísné cíle a zdůvodňovala to potřebou určité flexibility v redukčních cílech jakožto
země v přechodu k tržnímu hospodářství (Henry – Sundstrom 2010: 4). V příloze B
Kjótského protokolu byl nakonec stanoven cíl pro RF ve výši zachování stejné úrovně
emisí skleníkových plynů v období 2008 - 2012 ve srovnání s úrovní v roce 1990.
Z hlediska flexibility to byl nepochybně úspěch, neboť emise skleníkových plynů RF
v důsledku hospodářského kolapsu během rozpadu SSSR klesly v období 1990 - 1997 o
více než 30 % (The University Melbourne Climate and Energy College (2017). Cíl ve
výši 0 % byl navíc méně striktní i ve srovnání s ostatními průmyslovými země nebo
uskupeními, jako EU (-8 %), USA (-7 %) nebo Japonsko (-6 %).
Po rozhodnutí USA neratifikovat Kjótský protokol vzrostl mimořádně význam
RF v procesu vstupu protokolu v platnost. Po ratifikaci EU a jejích členských států
v roce 2002 a dalších hospodářsky vyspělých zemí závisel vstup protokolu v platnost
právě na RF, která však s ratifikací Kjótského protokolu nijak nespěchala. Ambivalentní
postoj vlády k ratifikaci protokolu blíže popíši v části k nezávislým proměnným –
politické podmínky. Nakonec RF ratifikovala protokol v listopadu 2004 a umožnila tak
jeho vstup v platnost.
S nástupem prezidenta Medveděva v roce 2008 došlo k posílení rétoriky se
zaměřením na modernizaci země a zlepšením účinnosti ruského hospodářství (Henry –
Sundstrom 2010: 1). V roce 2009 došlo ke schválení federálního zákona o úsporách
energie a zvýšení energetické účinnosti, a také k přijetí Energetické strategie do roku
2030. Zákon vymezuje základní principy regulace spotřeby energie, stanoví pravidla pro
požadavky na energetickou účinnost, a obsahuje také finanční nástroje (např. formou
daňových pobídek) v oblasti úspor energie a investic do energetické účinnosti.
Předpokládá provádění státních programů na podporu uvedených aktivit (LSE 2017a).
Energetická strategie je koncipována do třech fází s tím, že první fáze je přednostně
zaměřena na eliminaci dopadu tehdejší hospodářské krize na energetický sektor a teprve
druhá fáze se má soustředit na zlepšení energetické účinnosti. Na konci třetí fáze, tedy
k roku 2030, se počítá s tím, že RF bude vysoce efektivně využívat tradiční energii a
bude připravena na přechod k alternativní energii (LSE 2017a). Z tohoto fázování je
patrné určité zpoždění oproti zemím v Evropské unii, u nichž opatření na podporu
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přechodu k alternativním zdrojům energie jsou poměrně rozšířená již v období do roku
2020.
Poměrně pozdní nástup lze pozorovat u vytváření samotné klimatické politiky
RF. K přijetí dokumentu ke klimatické politice v podobě „Klimatické doktríny RF“
dochází až v roce 2009, tedy v době již běžícího 1. kontrolního období Kjótského
protokolu a patnáct let od ratifikace UNFCCC Ruskou federací. Doktrína je dokument
deklaratorní povahy, a není tedy právně závazná. Stanoví směr a základ pro vytváření a
implementaci klimatické politiky. Vymezuje tři oblasti, na které se RF má zaměřit: 1)
zlepšení výzkumu v oblasti klimatu a hodnocení budoucích dopadů a rizik, 2) vytvoření
a implementace krátkodobých a dlouhodobých opatření pro zmírňování změny klimatu
a adaptaci na ni a 3) spolupráce s mezinárodním společenstvím (LSE 2017a). Mezi
priority patří účast na mezinárodních mechanismech na podporu snižování emisí
skleníkových plynů. Mezi deklarovanými cíli najdeme také záměr poněkud snížit podíl
energie ze zemního plynu při zdvojnásobení kapacity jaderných elektráren. Zároveň
doktrína plánuje omezit spalování plynu z ropných vrtů a zvýšit podíl elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie na 4,5 % do roku 2020 (LSE 2017a). K doktríně byl
v roce 2011 zpracován klimatický akční plán (Sharmina et al. 2013: 374).
Klimatická doktrína byla přijata v době příprav na očekávanou historickou
klimatickou konferenci v Kodani. Pozice RF pro mezinárodní vyjednávání se opírala o
představu, že velké ekonomiky musí souběžně učinit nezbytné závazky k řešení změny
klimatu; dále, že závazky nesmí být v rozporu s ekonomickými příležitostmi a
rozvojovými prioritami každé země; a že by mezinárodní společenství mělo Rusko
uznat jako lídra ve snižování emisí také díky lesním porostům na ruském území, které
pohlcují CO2 (Henry – Sundstrom 2010: 7). Samotná role RF na konferenci v Kodani
nebyla výrazná, zřejmě i kvůli tomu, že hlavní rozdílné názory ohledně výsledného
dokumentu byly artikulovány EU, USA, Čínou a dalšími velkými rozvojovými
ekonomikami (Henry – Sundstrom 2010: tamtéž). RF se nezúčastnila onoho klíčového
setkání vrcholných představitelů USA, Číny, Indie, Brazílie a JAR, z něhož vzešla
Kodaňská dohoda. RF však následně na závěr kodaňské konference – jako i řada jiných
zemí - Kodaňskou dohodu podpořila (ENB 2009: 8).
Dopisem pověřeného šéfa Roshydrometu Alexandra Frolova ze dne 3. února
2010 byl zaslán výkonnému tajemníkovi UNFCCC závazek RF v návaznosti na
Kodaňskou dohodu. Jednalo se o anglický překlad přechozí originální ruské
korespondence z 29. ledna 2010. Samotný obsah dokumentu je velmi stručný – popisuje
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v jednoduché tabulce kvantifikovaný závazek na redukci emisí skleníkových plynů do
roku 2020 o 15 až 25 % oproti úrovni roku 1990. Uvedený rozsah redukce emisí závisí
na dvou podmínkách: 1) do příspěvku k naplnění závazku na snížení antropogenních
emisí bude náležitě započten potenciál ruských lesů, a 2) všichni významní producenti
emisí se zaváží k redukci antropogenních emisí skleníkových plynů (Nóta RF 2010: 2).
Přihlášení se ke Kodaňské dohodě a deklarování závazku v návaznosti na ni sice
indikovalo pozitivní přístup RF v rámci tohoto vývoje mezinárodního klimatického
režimu, avšak na koleji vyjednávání o budoucnosti Kjótského protokolu po roce 2012
projevila RF negativní postoj. Na klimatické konferenci v Dauhá v roce 2012, která
přijala změnu Kjótského protokolu z Dauhá určující parametry pro 2. kontrolní období
do roku 2020, RF oznámila, že do tohoto 2. období nenastoupí (Sharmina et al. 2013:
379). RF nebyla jedinou zemí, která zvolila některý ze způsobů, aby nebyla vázána
2. kontrolním obdobím. Podobně se zachovalo i Japonsko, a také Bělorusko,
Kazachstán ani Ukrajina změnu z Dauhá v následujících pěti letech neratifikovaly.
Kanada v roce 2012 od Kjótského protokolu dokonce zcela odstoupila (United Nations
Treaties Collection 2017).
Na vnitrostátní úrovni RF následovalo v roce 2013 vydání výnosu prezidenta
Putina o redukci emisí skleníkových plynů. V tomto výnosu je stanoven cíl omezující
emise skleníkových plynů do roku 2020 na úrovni 75 % úrovně emisí v roce 1990 (LSE
2017a). Vzhledem k poklesu emisí o více než 30 % na počátku 90. let 20. století, kdy se
tedy emise dostaly pod úroveň 70 % úrovně emisí v roce 1990, se jedná spíše o cíl
omezující budoucí růst emisí, nežli o faktický redukční cíl. Na podporu tohoto cíle pak
vláda vydala v roce 2014 akční plán, který stanovil úkoly, jako vytvoření systému pro
evidenci a reporting emisí na regionální a korporátní úrovni, vytvoření emisních scénářů
pro období do roku 2020 a 2030, včetně potenciálu na redukci emisí v hospodářských
odvětvích, a obsahuje ustanovení pro vytváření budoucích opatření na regulaci emisí.
V roce 2014 vláda vydala výnos o Státním programu k energetické účinnosti a
rozvoji energetiky, který nahradil předchozí Státní politiku ke zvýšení energetické
účinnosti prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů do roku 2020. Cílem
programu je zajistit spolehlivé dodávky energie, zlepšit využívání energie a snížit dopad
energetického sektoru na životní prostředí (LSE 2017a). Program stanoví 40% snížení
energetické náročnosti hospodářství mezi lety 2007 a 2020, avšak mění také dřívější cíl
v podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny z původních 4,5 % na 2,5 % do roku
2020, s výjimkou velkých hydroelektráren s kapacitou nad 25 megawatt (LSE 2017a).
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RF předložila svůj zamýšlený NDC (INDC) poměrně brzy - již 1. dubna 2015
(UNFCCC 2017a), tj. před pařížskou klimatickou konferencí. Ve svém INDC ohlásila
RF záměr omezit emise skleníkových plynů do roku 2030 na úrovni 70 až 75 % úrovně
emisí v roce 1990 (UNFCCC 2017a). Podobně jako u kodaňského závazku se vzhledem
k poklesu emisí na počátku 90. let 20. století jedná spíše o cíl omezující budoucí růst
emisí, nežli o faktický redukční cíl. RF také uvádí, že INDC závisí na maximálně
možném zohlednění absorpční kapacity lesů (UNFCCC 2017a).
RF podepsala Pařížskou dohodu ve stejný den jako většina zemí – 22. dubna
2016 v New Yorku, kdy tuto smlouvu podepsalo najednou 175 zemí (UNFCCC 2017b),
což je dosud rekordní počet zemí, jaký kdy podepsal v jediný den mnohostrannou
mezinárodní smlouvu. Během období pouhého jednoho roku od vstupu Pařížské dohody
v platnost tuto smlouvu ratifikovalo téměř 170 zemí, RF však zatím k Pařížské dohodě
nepřistoupila.
Emisní závazek RF se jeví jako relativně silný, jak vyplývá z kapitoly 3. I když
tato práce srovnává emisní závazky zemí pouze ve smyslu jejich síly, a nikoli ve smyslu
jejich ambice, pro úplnost zde uvádím – jako v případě EU - informaci o tom, jak
ambiciózní se jeví emisní závazek obsažený v INDC RF v aktuálních přístupech pro
výpočet alokací emisí skleníkových plynů mezi země/regiony světa s cílem udržet
nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia oproti hodnotám před
průmyslovou revolucí. Přehled výsledků těchto přístupů podle portálu Mitigation
contributions.org (Mitigation contributions.org 2017) je uveden v následující tabulce:
Tabulka č. 22
Přístup / metoda

Lídr

Emise na obyvatele

Výsledky RF
(Mitigační závazek v INDC RF představuje redukci emisí -30 %
(spodní limit rozsahu -25 %) do roku 2030 vůči úrovni emisí
z roku 1990.)
Podle této metody mitigační závazek RF znamená překročení cíle
2ºC o 48 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí skleníkových
plynů.
Mitigační závazek RF, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -89 % do roku 2030 vůči úrovni
emisí z roku 1990.
Podle této metody mitigační závazek RF znamená překročení cíle
2ºC o 40 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí skleníkových
plynů.
Mitigační závazek RF, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -75 % do roku 2030 vůči úrovni
emisí z roku 1990.
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Vyrovnané
Podle této metody mitigační závazek RF znamená překročení cíle
kumulativní emise 2ºC o 47 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí skleníkových
na obyvatele k roku plynů.
1950
Mitigační závazek RF, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -87 % do roku 2030 vůči úrovni
emisí z roku 1990.
Vyrovnané
Podle této metody mitigační závazek RF znamená překročení cíle
kumulativní emise 2ºC o 40 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí skleníkových
na obyvatele k roku plynů.
1990
Mitigační závazek RF, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -78 % do roku 2030 vůči úrovni
emisí z roku 1990.
Rozvojová práva na Podle této metody mitigační závazek RF znamená překročení cíle
emise skleníkových 2ºC o 37 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí skleníkových
plynů
plynů.
Mitigační závazek RF, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -74 % do roku 2030 vůči úrovni
emisí z roku 1990.
Kombinovaná
metoda „Lídr &
globální rozvojová
práva“

Podle této metody mitigační závazek RF znamená překročení cíle
2ºC o 49 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových emisí skleníkových
plynů.
Mitigační závazek RF, který by byl podle této metody nutný, by
musel představovat redukci emisí -93 % do roku 2030 vůči úrovni
emisí z roku 1990.

Zdroj: Mitigation contributions.org 2017

Z uvedeného přehledu vyplývá, že ani v jedné ze šesti citovaných metod není
mitigační závazek RF dostatečně ambiciózní na to, aby přispěl k udržení nárůstu
průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia. Proto se INDC RF, pokud jde o
emisní závazek, hodnotí z hlediska ambicí jako kriticky nedostatečný (CAT 2017).
Z perspektivy síly se však emisní závazek RF jeví jako relativně silný ve
srovnání s ostatními zeměmi a ruská politická reprezentace to zpravidla tak prezentuje,
zvláště když zdůrazňuje roli ruských lesů ve zmírňování změny klimatu. Na druhou
stranu RF nepůsobí v mezinárodním klimatickém režimu jako aktivní proponent
ambiciózních klimatických cílů a posilování parametrů tohoto režimu. To se ukázalo
např. při reakci na oznámení prezidenta Trumpa na konci května 2017 o záměru USA
odstoupit od Pařížské dohody, kdy prezident Putin zdůraznil, že lidé by se neměli tolik
obávat tohoto kroku (Jurčová 2017).
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5.2 Hospodářské podmínky v RF
Podobně jako v případové studii k EU se zaměřím na čtyři indikátory v oblasti
hospodářských podmínek státu, které jsem zahrnul již do kapitoly 3 - hospodářská
vyspělost, emisní náročnost hospodářství, podíl energie z alternativních a jaderných
zdrojů a podíl průmyslové výroby na HDP. Hodnocení intenzit uvedených indikátorů
provádím podobně jako v případě EU.
RF podle kategorizace Světové banky patřila v roce 2006 do skupiny zemí
s vyšším středním příjmem a v roce 2012 již do skupiny zemí s vysokým příjmem.
V rámci skupiny zemí s vyšším středním příjmem se RF s hodnotou 5 800 USD na
obyvatele v roce 2006 pohybovala v chudší polovině a v rámci vysokopříjmových zemí
patřila RF s hodnotou 13 330 USD na obyvatele v roce 2012 k těm nejméně bohatým
zemím této skupiny (World Bank 2017). Z těchto údajů vyplývá, že RF vykazuje u
ukazatele HND na obyvatele intenzitu střední v roce 2006 a silnou v roce 2012, byť
s upozorněním, že v rámci této silné intenzity jde o její slabší okraj.
Z pohledu hospodářského vývoje představuje RF – ale i další státy bývalého
Sovětského svazu či bloku socialistických zemí – specifický případ, který je nutné
odlišit od vývoje v hospodářsky vyspělých zemích a rozvojových zemích. Centrálně
plánované hospodářství v SSSR zaostávalo za technickým pokrokem zemí Západu již
v 70. letech 20. století a nedařilo se udržet produktivitu práce s ostatními vyspělými
státy (Moulis 1995: 390). V 80. letech se tyto trendy dále prohloubily, což následně
v souběhu s rozpadem SSSR vyústilo v celkový rozvrat sovětského hospodářství
(Sládek 1995: 404). V této souvislosti došlo k výraznému poklesu životní úrovně, kdy
HND na obyvatele v RF klesal v průběhu celého období 90. let. Teprve kolem roku
2000 začala křivka nabírat vzrůstající trend (World Bank 2017).
Specifické postavení RF a některých dalších zemí bylo potvrzeno v UNFCCC
tím, že RF byla sice zařazena mezi rozvinuté země do přílohy I, avšak byla označena
jako země v přechodu k tržnímu hospodářství. To znamenalo, že pro RF a země
v obdobné situaci byl ponechán určitý stupeň flexibility v implementaci závazků
rozvinutých zemí podle čl. 4 odst. 2 UNFCCC. Země v přechodu k tržnímu
hospodářství byly také způsobilé k předkládání projektů financovaných Globálním
fondem životního prostředí. Tyto země tak logicky nebyly zařazeny do přílohy II
UNFCCC, která zahrnovala státy, jež mají podle čl. 4 odst. 3 UNFCCC za povinnost
poskytovat finanční prostředky na pomoc rozvojovým zemím k pokrytí nákladů, které
jim vznikají při dodržování jejich závazků podle UNFCCC.
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Mírnější cíl na redukci emisí skleníkových plynů, který fakticky znamenal
prostor pro nárůst emisí při růstu hospodářství, stanovil pro RF také Kjótský protokol
v 1. kontrolním období 2008 - 2012. Při vyjednávání závazných cílů podle Kjótského
protokolu RF poukazovala na svou slabší hospodářskou pozici, která by jí
znesnadňovala splnit přísnější cíle (Andonova – Alexieva 2012: 616). V podobném
duchu se chovala ruská delegace na klimatické konferenci v Kodani 2009, v jejímž
vystupování se odrážela neochota obětovat hospodářský růst kvůli redukci emisí
skleníkových plynů (Henry – Sundstrom 2010: 13).
Na konferenci v Paříži 2015 prezident Putin v pozitivně laděném projevu (Putin
2015) zdůraznil potřebu řešit zmírňování změny klimatu, a také demonstroval, že RF
byla schopna oddělit hospodářský růst od růstu emisí skleníkových plynů. Po očekávané
zmínce, že RF již významně snížila emise, prezident Putin deklaroval cíl do roku 2030
udržet emise na úrovni 75 % oproti úrovni z roku 1990, a dále doplnil, že k redukci
emisí má dojít pomocí rozšíření nových technologií. Zároveň dodal, že RF hodlá
poskytnout

rozvojovým

zemím

finanční

pomoc

prostřednictvím

stávajících

mechanismů.
Z výše uvedeného vyplývá, že po většinu doby dosavadního fungování
mezinárodního klimatického režimu RF zdůrazňovala svou specifickou pozici
hospodářsky slabší země, která vyžaduje specifické zacházení. Na druhou stranu
v období po roce 2012, kdy i měřeno z hlediska HND na obyvatele RF postoupila do
skupiny vysokopříjmových zemí, byť obsazuje nižší patra této kategorie, lze pozorovat
sebevědomí, které bylo např. prezentované v Putinově projevu na pařížské konferenci.
Proto označuji pro účely hodnocení v této případové studii intenzitu hospodářské
vyspělosti RF v prvním období (2006) jako střední a ve druhém období (2012) jako
silnou, i když při vědomí toho, že RF se pohybuje na samé slabší hraně této intenzity.
Pro lepší znázornění této situace proto raději označím tuto intenzitu hodnotou 3,5
namísto 4.
V případě emisní náročnosti hospodářství odhaduji sílu intenzity daného jevu
stejně jako v případové studii k EU, tedy vycházím ze srovnání zjištěných hodnot u
smluvních stran ve výběru uvedeném v kapitole 3. Ruské hospodářství bylo na konci
sovětské doby velmi neefektivní. Hospodářský kolaps na začátku 90. let 20. století sice
přispěl k útlumu řady energeticky a emisně náročných provozů, přesto i v první dekádě
zůstala emisní náročnost hospodářství vyjádřená emisemi skleníkových plynů v kg na
1 000 USD v konstantních cenách mezinárodního dolaru k roku 2011 poměrně vysoká, i
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když došlo k poklesu mezi lety 2005 a 2010 z 819,9 kg na 719,2 kg (The University
Melbourne Climate and Energy College 2017 a World Bank 2017a). Podle
kategorizace, kterou jsem definoval v úvodu kapitoly 4, dosáhla emisní náročnost
hospodářství RF v roce 2005 silné intenzity a v roce 2010 střední intenzity.
Pokles emisní náročnosti lze přičíst změně v energetickém mixu fosilních paliv,
kdy v období razantních hospodářských změn mezi lety 1990 a 2001 klesla spotřeba
ropy o 52 % a uhlí o 37 %, přičemž emisně příznivější zemní plyn klesl pouze o 11 %
(Chandler – Popov 2003: 4). Navíc hospodářská restrukturalizace znamenala posílení
sektoru služeb na úkor průmyslu. Na druhou stranu řada prvků zřejmě brzdí přechod
k emisně méně náročnému hospodářství, jako např. opětovné zestátnění některých
energetických společností a dotování cen fosilních paliv (Sharmina et al. 2013: 377).
Jako další impuls proti trendu snižování emisní náročnosti lze chápat skutečnost, že
ruská vláda v roce 2012 schválila dlouhodobou strategii pro rozvoj uhelného průmyslu.
Podle některých expertních názorů by musela být domácí spotřeba uhlí podpořena
nižšími cenami energie vyrobené z uhlí (Sharmina et al. 2013: tamtéž). Kromě toho
protiruské sankce uvalené ze strany USA kvůli ruské anexi Krymu v roce 2014 ztížily
investice do energetické účinnosti v přenosu elektřiny, když sankce zasáhly potenciální
investory tím, že omezily přístup ruských bank na americký kreditní trh (Jurčová 2017).
Přes jistý pokrok se tedy z řady důvodů v RF nedaří zefektivnit hospodářství na úroveň
vyspělých evropských zemí, které vykazují relativně nízkou emisní náročnost
hospodářství, a proto zůstává emisní náročnost hospodářství v RF na úrovni střední
intenzity.
Další z proměnných podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů vykazuje
v RF nízkou hodnotu, činil něco přes 8 % v roce 2006 i 2012 (World Bank 2017b). Pro
hodnocení intenzity tohoto jevu vycházím podobně jako v případě EU ze stupnice
intenzity sledovaných jevů na škále velmi slabá až velmi silná. Z toho vyplývá, že
intenzita tohoto jevu v RF je velmi slabá.
Sektor energetiky je v RF z hlediska emisí skleníkových plynů dominantní,
neboť činil 82 % celkových emisí skleníkových plynů v roce 2012 (OECD 2015).
V energetickém mixu pak převažují drtivě fosilní paliva s podílem cca 91 % a zbytek
připadá na jadernou energii (cca 6 %), vodní energii (cca 2 %) a biopaliva a zdroje
energie z odpadu (cca 1 %), údaje jsou k roku 2012 (OECD 2015). V rámci fosilních
paliv dominuje zemní plyn s podílem 51 % na celkových dodávkách primární energie,
pak následují s odstupem ropa s podílem 22 % a uhlí s podílem 18 % (OECD 2015).
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Z výše uvedeného je zřejmé, že podíl obnovitelných zdrojů energie na
energetickém mixu, i po započítání podílu jaderné energetiky, zůstává v RF poměrně
nízký. Je to nepochybně dáno mimořádnými zásobami fosilních zdrojů energie, jimž RF
disponuje, zejména zemního plynu, jehož největším vývozcem na světě je právě RF
(Sharples 2013: 683). K tomu vládní politika přichází i s dokumenty, které právě
neposkytují výrazné impulsy pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, jak je
vidět na příkladu již dříve zmíněné Energetické strategie do 2030, jež nastiňuje jen
pozvolný přechod k alternativním zdrojům energie, nebo dlouhodobé strategie pro
rozvoj uhelného průmyslu, což je fakticky plán na další podporu fosilního zdroje.
Přetrvávající minoritní podíl nízkoemisních zdrojů energie může být výrazem
upřednostňování agendy zabezpečení vývozu fosilních paliv před prosazováním
environmentálních politických cílů (Sharples 2013: 687). I při bližším pohledu na
situaci v energetickém mixu RF lze tedy konstatovat, že intenzita podílu energie
z alternativních a jaderných zdrojů je v RF velmi slabá.
Čtvrtým sledovaným ukazatelem v oblasti hospodářských podmínek byl podíl
průmyslu na HDP v dané zemi. V letech 2006, resp. 2012 činil podíl průmyslové
výroby na HDP RF 37,2 %, resp. 33,5 %. Pro hodnocení intenzity zastoupení
průmyslové výroby na hospodářství vycházím ze stupnice intenzit definované v úvodu
kapitoly 4. Z toho vyplývá, že intenzita podílu průmyslové výroby na HDP v RF je
střední, i když v roce 2006 to bylo na hranici mezi intenzitou střední a silnou.
Průmyslová výroba v RF měla v minulosti výrazný podíl na HDP. V roce 1990
představoval průmysl téměř polovinu HDP (World Bank 2017c), avšak poté začal jeho
význam i podíl na HDP klesat, a to i v důsledku již dříve zmiňované hospodářské
restrukturalizace.

Emise

skleníkových

plynů

z průmyslových

procesů

v RF

představovaly cca 8 % z celkových emisí v roce 2012, přičemž emise z průmyslu mezi
lety 1990 a 2012 poklesly o mimořádných 30 % (OECD 2015). Tento z hlediska emisí
pozitivní vývoj však nebyl vyvolán promyšlenou klimatickou politikou, nýbrž
hospodářským propadem, u jehož příčin stál kolaps centrálně plánované ekonomiky
SSSR. Pro různá průmyslová odvětví, jako je již zmiňovaný uhelný průmysl, či
stavebnictví, automobilový průmysl a metalurgie, byly přijaty strategie rozvoje do roku
2020, avšak pouze u metalurgie uvádí dvouletá zpráva RF z roku 2015 odhad redukce
emisí skleníkových plynů (UNFCCC 2015: 9). V kontextu dlouhodobého programu pro
rozvoj uhelného průmyslu je uveden cíl snížit energetickou náročnosti v odvětví o 40 %
do roku 2030 oproti úrovni roku 2010 ((UNFCCC 2015: tamtéž).
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Z výše uvedeného plyne, že RF byla zemí s významným podílem průmyslu na
HDP a i přes pokles tohoto podílu lze průmyslu přiřadit důležitou, byť ne dominantní
pozici v hospodářství RF.
Tabulka č. 23: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Hospodářské
podmínky“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Bodové
hodnocení
3

Hospodářská vyspělost (2006)

střední

Hospodářská vyspělost (2012)

3,5

Emisní náročnost hospodářství (2005)

silná (slabší okraj této
kategorie)
silná

Emisní náročnost hospodářství (2010)

střední

3

velmi slabá

1

střední

3

Podíl energie z alternativních a jaderných
zdrojů
Podíl průmyslové výroby na HDP

4

Zdroj: autor.

5.3 Politické podmínky v RF
V kapitole 3 jsem zkoumal jeden indikátor v oblasti politických podmínek státu úroveň demokracie. V této podkapitole uvádím kromě hodnocení intenzity úrovně
demokracie také popis dalších čtyř faktorů, jako jsou veřejné mínění o závažnosti
problému změny klimatu, programový důraz vlády na klimatickou politiku, zapojování
domácích aktérů a zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu,
které pomohou blíže porozumět situaci v RF.
Podobně jako v případě EU jsem jako indikátor úrovně demokracie použil index
demokracie sestavovaný týdeníkem The Economist pro roky 2006 a 2012 (The
Economist 2007 a 2012). V roce 2006, resp. 2012 nabývá úroveň demokracie v RF
podle The Economist hodnoty 5,02, resp. 3,74, což podle kategorizace autorů značí
hybridní režim v roce 2006 a snížení na úroveň autoritativního režimu v roce 2012 (The
Economist 2007: 4; The Economist 2012: 7). Podle stupnice, kterou jsem definoval
v úvodu kapitoly 4, je intenzita tohoto jevu v RF v roce 2006 střední a v roce 2012 klesá
v intenzitě na úroveň slabou.
Šetření veřejného mínění ve vybraných zemích provedené Pew Research Center,
které se týkalo otázky, zda respondenti považují globální změnu klimatu za velmi vážný
problém, proběhlo také v případě RF, kde byl průzkum prováděn v roce 2010, resp.
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2015. V prvním případě odpovědělo na výše uvedenou otázku kladně 43 %
respondentů, ve druhém 33 % (PEW 2015). Pro potřeby této práce lze tedy hovořit o
silné intenzitě tohoto jevu v RF v roce 2010, avšak později v roce 2015 klesla intenzita
na úroveň střední.
Jak vyplývá z výše uvedeného, úroveň demokracie i veřejné mínění o závažnosti
změny klimatu zaznamenaly v RF určitý pokles mezi obdobími kodaňské a pařížské
klimatické konference. V této souvislosti se zaměřím na to, jaký je programový důraz
vlády na klimatickou politiku, a dále, jak dalece probíhá zapojování domácích aktérů a
zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu.
V posledních třech parlamentních volbách 2007, 2011 a 2016 bylo dominantní
politickou stranou „Jednotné Rusko“ současného předsedy strany a zároveň předsedy
vlády Dmitrije Medveděva. Tato strana uvedené volby vždy s velkou převahou vyhrála,
a také vlády byly zformovány pod jejím vedením. Druhou nejsilnější stranou ve
zmiňovaném období byla Komunistická strana RF, která ovšem vždy skončila
v opozici.
V případě Jednotného Ruska jsou k dispozici volební programy pro prezidentské
volby v roce 2012 a pro volby do Státní dumy v roce 2016. Ani v jednom programu
není téma změny klimatu nijak zmíněno, byť ochrana životního prostředí v těchto
programech nějakým způsobem figuruje. V programu pro prezidentské volby je
zmíněna potřeba radikálně změnit situaci oproti dřívějšku, kdy se problémy ochrany
životního prostředí odsouvaly do pozadí kvůli jiným tématům. Program identifikuje
čtyři prioritní oblasti – recyklace odpadu, kvalita vody a ovzduší, ochrana lesů a
výrazný nárůst městských parků a sadů (Predvybornaja programma 2012). V programu
pro volby do Státní dumy strana Jednotné Rusko apeluje na zvýšení kvality života, pod
čímž má zejména na mysli zdravé životní prostředí, bezpečnost potravin, stav silnic,
dostupnost hromadné dopravy atd. Pak se program dotýká tří oblastí v životním
prostředí – podpory zpracovatelů domácích výrobků šetrných k životnímu prostředí;
zajištění povinného posuzování vlivů na životní prostředí u nových infrastruktur se
státní účastí; a vytvoření programu na řešení problémů lidských sídel v ekologicky
nebezpečných podmínkách (Predvybornaja programma 2016).
Program druhé nejsilnější politické strany v RF – Komunistické strany RF – také
téma změny klimatu neřeší a v oblasti ochrany životního prostředí je ještě úspornější.
V této oblasti v podstatě zmiňuje pouze potřebu zajistit potravinovou a environmentální
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bezpečnost země a podporovat velké družstevní podniky pro produkci a zpracování
zemědělských výrobků (Programma Kommunističeskoj Partii RF 2017).
Priority vládní politiky lze pozorovat v několika rovinách. Zaprvé to jsou Hlavní
směry aktivit vlády RF na období do roku 2018 vydané v roce 2013 a aktualizované
v roce 2015 (Osnovnyje napravlenija 2015). Za druhé je to přehled hlavních
tematických agend vlády (Pravitel´stvo RF 2017) a za třetí přehled státních programů,
jejichž

prostřednictvím

jsou

naplňovány

hlavní

směry

aktivit

vlády

RF

(Gosudarstvennyje programy 2017).
V hlavních směrech aktivit vlády není motivace prosazovat klimatickou politiku
zmíněna ani ve verzi z roku 2013, ani v upravené verzi z roku 2015. V dokumentu
z roku 2013 jsou uvedena pouze určitá opatření v oblasti životního prostředí, jako
vytvoření moderní environmentální regulace na snížení specifických indikátorů emisí
znečišťujících látek a produkce odpadů, dále postupné zavádění zákazu netříděného
odpadu atd., zelené veřejné zakázky, likvidace environmentálních zátěží a zvětšení
plochy zvláště chráněných území (Osnovnyje napravlenija 2013: 29). V aktualizované
verzi z roku 2015 je v části ochrany životního prostředí zaměřena pozornost na zvýšení
účinnosti ve využívání obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů, dále na
ochranu lesů, nakládání s odpady, odstraňování environmentálních zátěží, vytvoření
průmyslových registrů nejlepších dostupných technologií a na ochranu krajiny a
biologické

rozmanitosti,

včetně

zlepšování

energetické

účinnosti

(Osnovnyje

napravlenija 2015: 19-20). V rámci tématu dopravy je zmíněn záměr snížit negativní
dopady silniční dopravy na životní prostředí zvýšením podílu zemního plynu jako
paliva (Osnovnyje napravlenija 2015: 27).
V přehledu hlavních tematických agend vlády není klimatická politika uvedena,
pouze oblast ekologie a oblast energetiky. V oblasti ekologie není téma změny klimatu
zahrnuto, neboť zde jde o environmentální bezpečnost, nakládání s odpady, vodní
hospodářství, ochranu přírody a lesů (Pravitel´stvo RF 2017a). V oblasti energetiky jde
o prioritní agendy v těžbě a souvisejících činnostech při nakládání s ropou, uhlím a
zemním plynem či téma jaderné energetiky, pouze na posledním místě je zmíněna
energie z obnovitelných (alternativních) zdrojů (Pravitel´stvo RF 2017b).
Mezi státními programy, jichž je poměrně velké množství (více než 40), není
žádný zaměřen výslovně na klimatická opatření. Mezi programy s tematicky nejbližším
přesahem na klimatickou agendu patří Státní program na ochranu životního prostředí na
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období 2012-2020 a Státní program pro energetickou účinnost a energetický rozvoj
(Gosudarstvennyje programmy 2017).
Z volebních programů dvou nejsilnějších stran v RF vyplývá, že téma klimatu
v těchto programech nehraje žádnou roli, i když téma životního prostředí se v nich
objevuje. V dokumentech vlády není klimatická politika přímo rozpracována, ani
obecně zahrnuta. Vládní priority obsahují témata ochrany životního prostředí, jejichž
implementace má pozitivní vliv také na zmírňování změny klimatu či podporuje
adaptaci na ni. Proto nelze říci, že opatření klimatické politiky ve vládním programu
zcela absentují, ale programový důraz vlády na klimatickou politiku se jeví nepochybně
jako velmi slabý.
Zapojování domácích aktérů do klimatické politiky v RF je ovlivněno
skutečností, že v ruské politice tradičně hraje dominantní roli vládní byrokracie
kontrolovaná prezidentem. (Andonova – Alexieva 2012: 620). V tomto prostředí se
ruská společnost vyznačuje relativní pasivitou vůči paternalistické vládě (Sharmina et
al. 2013: 380). Na příkladu ratifikace Kjótského protokolu ze strany RF se ukázalo, že
rozhodnutí bylo ovlivněno přímou iniciativou prezidenta Putina, než aby byl proces
ratifikace vyvolán soustředěnou akcí vědců, průmyslníků či aktivistů (Sharmina et al.
2013). Navíc v tomto případě prezident rozhodl o ratifikaci i navzdory původní opozici
téměř všech ministrů, včetně tehdejšího předsedy vlády Fradkova, nebo prezidentského
ekonomického poradce Illarionova (Korppoo 2016: 642 an.).
Podíl vědců či domácích nevládních organizací (NGO) na konzultacích, které by
vedly k utváření pozitivní národní klimatické politiky, není v RF příliš dokladovatelný.
Přestože práce NGO se v průběhu času vyvíjí, v klimatické agendě se domácí NGO ve
větší míře neprofilovaly a jejich medializace je limitovaná (Sharmina et al. 2013: 380).
V roce 2003 byla z iniciativy prezidenta Putina svolána do Moskvy „Světová
konference o změně klimatu“, ale nestala se milníkem v zahájení vnitrostátního
konzultativního procesu v rámci klimatické agendy. Jeden z účastníků této konference
Andreas Fischlin naopak kritizoval, že někteří účastnící se vědci využili konferenci
k vyjadřování politických názorů, které nebyly založeny na standardních vědeckých
poznatcích, a dával to do kontrastu s principy IPCC (Fischlin 2003).
Zdá se také, že místní a regionální samosprávy v RF – často od ústředí vzdálené
několik časových pásem – mají malý vliv na klimatickou politiku, a jsou v mnoha
ohledech bez kompetencí i prostředků, aby mohly opatření realizovat (Sharmina et al.
2013: 380). Jsou však evidovány i případy pozitivního zapojení, jak je např. iniciativa
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hlavního města Moskvy na snížení emisí oxidu uhličitého o 3,1 % mezi lety 2012 –
2020, či zapojení Rostova na Donu do iniciativy „Compact of Mayors“, nebo účast
Ruských drah na výzvě pro nízkouhlíkovou udržitelnou železniční dopravu (OECD
2015). Přes tyto uvedené příklady se proces zapojování domácích aktérů do
projednávání klimatických opatření jeví jako velmi slabý.
Podíváme-li se na otázku zvyšování povědomí o problémech souvisejících se
změnou klimatu v RF, je nutné vzít v úvahu nejen přístupy prezentované např.
v národních sděleních pro UNFCCC, ale také diskurs některých vědců či politiků v RF.
6. Národní sdělení RF podává popis vzdělávacích a školících aktivit a zvyšování
povědomí (Šestoje Nacional´noje Soobščenije Rossijskoj Federacii: 186 an.). V oblasti
vzdělávání a školení jde o podrobný přehled vyučovaných oborů meteorologie a
klimatologie na různých úrovních vzdělávacího systému a různých pracovištích.
V případě samotného zvyšování povědomí se uvádí, že je evidován stálý zájem
novinářské obce a poptávka po informacích týkajících se rizik spjatých s globálním
oteplováním (Šestoje Nacional´noje Soobščenije Rossijskoj Federacii 2013: 194). Dále
sdělení popisuje informační aktivity na úrovni vládní, vědecké, podnikatelské,
populárně-naučné a veřejných organizací. Na úrovni vládní nejde o zapojení
ministerstev, jako tomu bylo v případě JAR, ale spíše resortních služeb, jako je
Roshydromet, Federální agentura pro lesní hospodářství a Federální služba pro
veterinární a fytosanitární dohled (Šestoje Nacional´noje Soobščenije Rossijskoj
Federacii 2013: 194).
Na úrovni vědecké je prezentována řada publikačních aktivit vědeckých
institucí, Institutu globálního klimatu a ekologie, národní informační agentury „Přírodní
zdroje“ a dalších. Na úrovni populárně naučné národní sdělení uvádí, že mezi zdroje
informací o problému změny klimatu pro veřejnost patří materiály řady konferencí
v uplynulých letech v Moskvě a regionech, avšak k těmto akcím nejsou uvedeny žádné
podrobnosti. Podobně obecné je i konstatování, že materiály o otázkách změny klimatu
jsou publikovány v masmédiích. Pak sdělení přece jen konkrétněji ukazuje na roli
populárně-naučných periodik, jako je „Vokrug světa“, „Nauka i žizň“ a „Znanie-sila“
(Šestoje Nacional´noje Soobščenije Rossijskoj Federacii 2013: 199). V podnikatelské
sféře národní sdělení informuje především o existenci specializovaných periodik či
portálů, které obvykle mají zaměření na úspory energie, energetickou účinnost a
ekologii výroby (Šestoje Nacional´noje Soobščenije Rossijskoj Federacii 2013: 199200). Národní sdělení také popisuje příklady činnosti některých NGO působících v RF,
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jako např. Mezinárodní sociálně-ekologický svaz, WWF, Greenpeace, ekologické
sdružení „Bellona“, ruské Regionální environmentální centrum, Centrum pro efektivní
využívání energie, Přátelé Baltu (Šestoje Nacional´noje Soobščenije Rossijskoj
Federacii 2013: 201).
Ke zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách spjatých se změnou klimatu
mohou také přispívat extrémní události počasí. Příkladem je vlna veder a následných
požárů v létě 2010 v RF (Sharmina et al. 2013: 380), které zasáhly 20 regionů, přičemž
kouř z požárů rašelinišť v okolí Moskvy postihl i obyvatele hlavního města.
Z výše uvedeného je zřejmé, že téma změny klimatu v určité míře v RF
rezonuje. V kontextu RF je však zajímavý také diskurs některých vědců a politiků o
příčinách změny klimatu a z nich pak vyplývajících návrhů na řešení tohoto problému.
Mezinárodní diskurs k problému změny klimatu klade důraz na antropogenní emise
skleníkových plynů a jejich souvislost se skleníkovým efektem, přičemž řešením je
mezinárodní spolupráce založená na poznatcích expertů. Tento diskurs se v RF jeví jako
nejslabší (Rowe 2009: 600). Druhý diskurs, který je v RF rozšířenější, zdůrazňuje
cyklickou povahu změny klimatu, která vyplývá z přírodních procesů – tedy bez vlivu
člověka. V tomto duchu se veřejně vyjadřovali profesor Bjurdrakov nebo další vědec
Kotljakov (Rowe 2009: 601). Třetí diskurs, který akceptuje obě příčiny – tedy jak
přírodní faktory, tak vliv člověka, v RF převažuje (Rowe 2009: 602). Alexandr
Bedrickij, tehdejší prezident Světové meteorologické organizace a bývalý ředitel
Roshydrometu,

v roce

2004

konstatoval,

že

změna

klimatu

je

výsledkem

komplikovaných přírodních faktorů a lidstvo v tomto procesu má skromnou roli (Rowe
2013: 457). Později se Bedrickij stal poradcem prezidenta Medveděva pro otázky
změny klimatu.
V rovině politické se lze setkat také s výroky, které vybočují z obvyklého rámce,
kterým je nastaven mezinárodní diskurs. Např. Andrej Illarionov, ekonomický poradce
prezidenta Putina, v roce 2005 prohlásil, že teorie globálního oteplování není založena
na vědeckých datech, ale jde o šarlatánství (Rowe 2013: 461). Sám prezident Putin
během roku 2017 zdůraznil, že změna klimatu přináší ekonomické výhody pro arktický
region a zlepšuje jeho ekonomický potenciál (CNBC 2017). Po své návštěvě souostroví
Země Františka Josefa Putin shrnul, že oteplování v této oblasti začalo již ve 30. letech
20. století, přičemž tehdy nebyly takové antropogenní faktory jako emise. Podle Putina
nejde o to zastavit změnu klimatu, protože to je nemožné vzhledem k tomu, že to patrně
souvisí s globálními cykly Země, nýbrž jde o to se na změnu adaptovat (France24
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2017). Vyjádření prezidenta Putina ohledně benefitů ze změny klimatu souzní např.
s výzkumem sibiřské pobočky Ruské akademie věd, kdy skupina výzkumníků dospěla
k závěru, že do 80. let 21. století by měly na Sibiři panovat příznivější podmínky, které
učiní oblast atraktivnější pro bydlení (Jerusalimskij 2017).
Jak vyplývá z výše nastíněných příkladů, v RF sice existuje škála aktérů, kteří se
zabývají mj. i zvyšováním povědomí o tématu změny klimatu, nicméně absentuje
aktivita na úrovni ministerstev. Problematika změny klimatu je navíc někdy
prezentována tak, že tento jev přináší ekonomické benefity. Kromě tohoto postoje se
objevuje i argument, že zmírňování změny klimatu není v lidské moci, ale je možné se
na změnu adaptovat. Tyto názory zaznívají i z nejvyšších míst – od prezidenta Putina,
který si dlouhodobě udržuje vysokou popularitu (Lloyd 2018).
Zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu je tedy
v RF v určitých ohledech oslabováno právě poukazem na benefity takové změny nebo
poukazem na to, že pouze adaptace má smysl. Nelze ovšem zcela pominout snahy
některých aktérů o upozornění na problémy spjaté se změnou klimatu, což se odráží i
v dříve uvedených výsledcích veřejného mínění o závažnosti změny klimatu, a proto
odhaduji intenzitu zvyšování povědomí o problémech změny klimatu jako střední.
Tabulka č. 24: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Politické podmínky“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Úroveň demokracie (2006)

střední

Bodové
hodnocení
3

Úroveň demokracie (2012)

slabá

2

Veřejné mínění o závažnosti problému změny
klimatu (2010)
Veřejné mínění o závažnosti problému změny
klimatu (2015)
Programový důraz vlády na klimatickou
politiku
Zapojování domácích aktérů

silná

4

střední

3

velmi slabá

1

velmi slabá

1

střední

3

Zvyšování
povědomí
o
problémech
souvisejících se změnou klimatu
Zdroj: autor.

5.4
Působení
vybraných
mnohostranných
environmentálních
smluv
a mezinárodních NGO či domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí
Zapojení států do vybraných mnohostranných environmentálních smluv se
vztahem ke klimatické agendě jsem zjišťoval – podobně jako v případě EU - pomocí
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indikátoru počtu let členství ve čtyřech vybraných smlouvách. RF k těmto smlouvám
přistoupila relativně brzy po jejich sjednání či vstupu v platnost s výjimkou Kjótského
protokolu, kdy si ratifikace ze strany RF vyžádala poněkud delší čas (United Nations
Treaties Collection 2017). Proto je součet let členství RF v těchto smlouvách relativně
vysoký, a to 64 k roku 2009 a 88 k roku 2015. Podle pěti stupňů intenzity sledovaných
jevů na škále velmi slabá až velmi silná, používaných pro účely této případové studie, se
jeví intenzita tohoto jevu v RF v obou obdobích jako velmi silná.
Podobně jako v případě EU lze působení vybraných mnohostranných
environmentálních smluv sledovat na tom, jak RF plní reportingové povinnosti či platí
příspěvky do kmenových rozpočtů uvedených smluv. RF pravidelně předkládala
národní zprávy pro potřeby UNFCCC v letech 1995, 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014,
které informují o vývoji emisí skleníkových plynů a o přijímaných politikách na
ochranu klimatu a souvisejících záležitostech v RF (UNFCCC 2017d). Rovněž
Ozonový sekretariát může využívat údaje o spotřebě a výrobě regulovaných látek
předkládané RF (Ozone Secretariat 2018). Stejně jako EU, ani RF není uvedena mezi
těmi, kdo jsou v dlouhodobém prodlení s úhradou předepsaných příspěvků do
kmenového rozpočtu UNFCCC, Kjótského protokolu, Vídeňské úmluvy nebo
Montrealského protokolu (UNFCCC 2016f: 11 a 20; UNEP 2018: 6 a 9).
Jak už jsem uvedl dříve, pro mezinárodní nevládní organizace a domácí NGO
zapojené do mezinárodních sítí se vztahem ke klimatické agendě je typické, že se
sdružují v síti CAN (Climate Action Network). Takových organizací v RF nepůsobí
mnoho – v období 2010 hovoří výroční zpráva CAN o 7 NGO (CAN 2010: 19) a
v období 2015 se jejich počet zvýšil na 9 (CAN 2015: 31). K těmto členům CAN jsem
ještě započítal v roce 2015 organizaci FoEI, která se také věnuje klimatu, avšak v té
době byla mimo CAN, celkový počet organizací k roku 2015 počítám tedy 10. Podle
uvedených údajů dosahuje počet členů CAN v RF v letech 2010 a 2015 slabé intenzity.
Navzdory jistému rozvoji aktivit mezinárodních NGO či domácích NGO
zapojených do mezinárodních sítí zůstává pověst a důvěra v neziskové organizace v RF
podle mínění některých pozorovatelů nízká. Navíc řada NGO bojuje s nestabilní
finanční podporou i s nedostatkem personálních kapacit (Sharmina et al. 2013: 380).
Kromě toho se činnosti mezinárodních NGO působících v RF dotýká i omezující
legislativa, která cílí na mezinárodně financované NGO (Sharmina et al. 2013: 383).
Z toho je patrné, že i bez ohledu na počet NGO působících v RF jejich situace není
jednoduchá, a proto nelze usuzovat na výraznější či silnější intenzitu jejich působení.
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Tabulka č. 25: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Působení vybraných
mnohostranných environmentálních smluv a mezinárodních NGO či domácích NGO
zapojených do mezinárodních sítí“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Počet
let
členství
ve
vybraných
mnohostranných environmentálních smlouvách
Počet
vybraných
mezinárodních
NGO
a domácích
NGO
zapojených
do
mezinárodních sítí, působících v RF

velmi silná

Bodové
hodnocení
5

slabá

2

Zdroj: autor.

5.5 Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické
příslušnosti
Co se týká zapojení RF, či jejího předchůdce SSSR do environmentální
diplomacie, tak již SSSR měl zkušenosti s globálními či evropskými environmentálními
smlouvami. V roce 1948 se SSSR stal smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o regulaci
velrybářství, i když v praxi toto členství nebylo možné chápat jako výraz angažovanosti
za

ochranu

velryb

(Waldholz

-

Chenoweth

2014).

V roce

1976

SSSR

ratifikoval Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících
živočichů a rostlin a o rok později Ramsarskou úmluvu o mokřadech. SSSR se také
zapojil do evropských regionálních environmentálních smluv - v roce 1980 do Úmluvy
o dálkovém znečišťování ovzduší a následně do jejích prvních protokolů. Ještě v roce
1986, resp. 1988 se stal SSSR smluvní stranou Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové
vrstvy, resp. Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
Mimoto SSSR podepsal v roce 1991 Protokol na ochranu životního prostředí
Antarktidy. V roce 1992 RF podepsala Úmluvu o biologické rozmanitosti, kterou
následně ratifikovala v roce 1995. V roce 1990 ještě SSSR podepsal Basilejskou
úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování, kterou RF jako nástupnický stát ratifikovala v roce 1995. V roce 1992
pak RF podepsala další dvě evropské environmentální smlouvy – Úmluvu o ochraně a
využívání přeshraničních vodních roků a mezinárodních jezer a Úmluvu o účincích
průmyslových havárií přesahujících hranice států, které následně v roce 1993, resp.
1994 ratifikovala (United Nations Treaty Collection 2017).
RF ratifikovala UNFCCC v roce 1994, Kjótský protokol s jistým zpožděním
v roce 2004 a Pařížskou dohodu v roce 2016 pouze podepsala – ratifikaci ani během
roku 2017 nedokončila, i když se mezitím stihlo připojit k Pařížské dohodě více než 165
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zemí (United Nations Treaty Collection 2017). RF se sice od počátku mezinárodního
klimatického režimu stala důležitým hráčem v klimatických vyjednáváních, avšak
specifickým. Spíše než aby pozitivně stimulovala vyjednávací proces, využívala např.
díky tehdejším okolnostem jedinečnou pozici země, která jako jediná mohla uvést
Kjótský protokol v platnost. RF nebyla aktivní v pořádání mezinárodních klimatických
akcí na domácí půdě kromě již zmíněné, poněkud kontroverzní „Světové konference o
změně klimatu“ v Moskvě v roce 2003. I když se kodaňské klimatické konference
v roce 2009 zúčastnil prezident Medveděv, RF nebyla zapojena do klíčové schůzky
v úzkém kruhu, z níž vzešla Kodaňská dohoda. Přesto je vidět, že RF nepodceňuje účast
na těch nejvýznamnějších klimatických konferencích - v roce 2015 jel do Paříže
prezident Putin.
V rámci klimatických konferencí RF nemluví za určitý blok zemí, ale zpravidla
si dokáže získat podporu pro své pozice u některých zemí bývalého SSSR, typicky u
Běloruska. Delegáti RF jen výjimečně předsedají kontaktním či pracovním skupinám,
spíše se omezují na vedení technických neformálních konzultací, jako např. vedení
neformálních konzultací Michailem Gytarskym ve věci zařízení pro HCFC látky
v rámci Mechanismu čistého rozvoje (ENB 2009: 23). Aktivnější je RF v byru
konference smluvních stran UNFCCC, kde RF měla svého zástupce v uplynulých deseti
letech šestkrát, tj. v letech 2007, 2009 - 2010, 2014 až 2016 (ENB 2007: 3, ENB 2009:
4, ENB 2010: 3, ENB 2014: 3, ENB 2015a: 4, ENB 2016: 3). Přes nepochybné zapojení
RF do environmentální a klimatické diplomacie oslabuje její intenzitu malá
angažovanost v pořádání akcí na domácí půdě, malé zapojení delegátů RF v předsedání
vyjednávacích skupin a v neposlední řadě také zdrženlivý přístup k ratifikacím
mezinárodních nástrojů sjednaných k UNFCCC. Proto odhaduji intenzitu zapojení do
mezinárodní klimatické diplomacie jako střední.
V případě geografické příslušnosti vycházím z regionálního členění OSN (UN
Statistics Division 2017), v němž se do regionu východní Evropy řadí tyto země:
Bělorusko, Moldavsko, RF a Ukrajina. Pro úplnost je třeba dodat, že kromě těchto zemí
OSN řadí do tohoto regionu i některé členské státy EU. Tyto země však do této
části případové studie k RF zahrnovat nebudu, neboť na samotnou Evropskou unii byla
zaměřena předchozí případová studie. Níže uvádím tabulku, díky které lze odhadnout,
zda se země v uvedeném regionu chovají při deklarování svých emisních závazků
podobně či nikoli.
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Tabulka č. 26
Stát

Předložení
závazku
(UNFCCC
2017)
2/2/2010

Kodaňský závazek
Konstrukce Síla závazku vůči
závazku
emisím 199011
nízká
vysoká

Předložení
závazku
(UNFCCC
2017a)
25/9/2015

Redukce -5 -5 %
-10 %
% až -10 %
oproti 1990
29/1/2010
Redukce -25 -25 %
-25 %
25/9/2015
Moldavsko
% oproti
1990
29/1/2010
Redukce -15 -15 %
-25 %
1/4/2015
RF
% až -25 %
oproti 1990
21/4/2010
Redukce -20 -20 %
-20 %
30/9/2015
Ukrajina
% oproti
1990
Zdroj: Sestavil autor podle údajů UNFCCC (2017) a UNFCCC (2017a).
Bělorusko

INDC
Konstrukce
závazku
Redukce -28
%
oproti
1990
Redukce -64
až -67 %
oproti 1990
Redukce -25
% až -30 %
oproti 1990
Redukce -40
% oproti
1990

Síla závazku vůči
emisím 1990
Nízká
vysoká
-28 %

-28 %

-64 %

-67 %

-25 %

-30 %

-40 %

-40 %

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že jak v případě kodaňských závazků, tak
v případě INDC vykazuje chování uvedených zemí východní Evropy podobné rysy.
Předložily závazky zhruba ve stejné době – i když v případě kodaňských závazků se
Ukrajina zpozdila o necelé tři měsíce a v případě INDC naopak RF byla o půl roku
rychlejší než ostatní země. Konstrukce závazků je stejná – vždy se jedná o redukci emisí
do roku 2020, resp. 2030 oproti úrovni z roku 1990. V určité míře se liší samotná síla
závazků. V případě kodaňských závazků se poněkud odchyluje s nejslabšími závazky
Bělorusko, ale ostatní země předložily podobné. V případě INDC naopak posílily více
závazky Moldavska a Ukrajiny oproti RF a Bělorusku. V principu však chování
uvedených čtyř zemí při deklarování emisních závazků lze hodnotit jako podobné
s některými rozdíly v síle závazků, což patrně odráží poněkud různou situaci ve vývoji
emisí skleníkových plynů v daných zemích. Odhaduji tedy intenzitu role geografické
příslušnosti při deklarování emisních závazků jako silnou.
Tabulka č. 27: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Zapojení do
mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické příslušnosti“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Zapojení
do
mezinárodní
klimatické
diplomacie
Role geografické příslušnosti při deklarování
kodaňských emisních závazků a INDC

Střední

Bodové
hodnocení
3

Silná

4

Zdroj: autor.
11

Tam, kde si země stanoví určitý rozsah závazku, znamená nízká síla závazku ten méně ambiciózní
okraj rozsahu závazku a vysoká síla závazku znamená ten ambicióznější okraj rozsahu závazku.
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Závěr
Na základě analýzy vybraných faktorů ve vztahu k emisním závazkům RF
v období Kodaňské dohody a Pařížské dohody přikládám přehled sledovaných jevů
s bodovým hodnocením jejich intenzit. Jako v případě EU by vyšší bodové hodnocení
mělo zpravidla – podle hypotéz uvedených v kapitole 2 - přispívat k deklarování silného
emisního závazku, kromě dvou faktorů v části hospodářské podmínky emisní náročnost
hospodářství a podíl průmyslové výroby na HDP, kde vyšší intenzita daných jevů může
podle příslušných částí hypotézy H2 působit proti deklarování silných závazků.
Tabulka č. 28: Přehled hodnocení intenzit všech jevů
Sledovaný jev

Bodové hodnocení

Hospodářské podmínky
Hospodářská vyspělost (2006)

3

Hospodářská vyspělost (2012)

3,5

Emisní náročnost hospodářství (2005)

4

Emisní náročnost hospodářství (2010)

3

Podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů

1

Podíl průmyslové výroby na HDP

3

Politické podmínky
Úroveň demokracie (2006)

3

Úroveň demokracie (2012)

2

Veřejné mínění o závažnosti problému změny klimatu (2010)

4

Veřejné mínění o závažnosti problému změny klimatu (2015)

3

Programový důraz vlády na klimatickou politiku

1

Zapojování domácích aktérů

1

Zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou
3
klimatu
Působení vybraných mnohostranných environmentálních smluv a mezinárodních
NGO či domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí
Členství ve vybraných mnohostranných environment. smlouvách

5

Působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO
2
zapojených do mezinárodních sítí v RF
Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické příslušnosti
Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie
Role geografické příslušnosti
emisních závazků a INDC

při

deklarování

Zdroj: autor.
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3
kodaňských

4

Z přehledu vyplývá, že vyšších hodnot, které by měly mít pozitivní vliv na sílu
závazku, dosahuje intenzita především dvou jevů, které souvisejí s členstvím RF
v mezinárodních smlouvách a jejich působením na RF a s rolí geografické příslušnosti, a
také proměnná hospodářská vyspělost, která ve druhém pařížském období vykazuje
silnou intenzitu, byť na dolní hranici této kategorie, přesto však lze uvažovat o jejím
pozitivním vlivu na silný závazek.
Ostatní faktory vykazují hodnoty, které nemají potenciál podporovat silné emisní
závazky. To ukazuje na specifické postavení RF mezi zeměmi v mezinárodním
klimatickém režimu. V případě RF se silné závazky většinově nezakládají na příznivých
politických či hospodářských podmínkách, ale vychází, jak se zdá, ze specifické situace
zemí bývalého SSSR – viz podobně silné emisní závazky další zemí v tomtéž regionu,
ukázané ve faktoru geografické příslušnosti.
V řadě hospodářských ukazatelů RF zaostává za zeměmi OECD a přetrvávající
závislost na fosilních zdrojích energie, včetně závislosti na příjmech z jejich vývozu,
zatím neumožnilo vytvořit solidnější základnu pro transformaci na nízkouhlíkovou
ekonomiku. V oblasti domácí politiky se rozhodování (i o klimatické politice)
koncentruje do nejužšího exekutivního vedení země a zapojení domácích aktérů, pokud
v nějakém rozsahu existuje, může být spíše formální. V ruském diskurzu se navíc
dlouhodobě projevuje ambivalentní vztah k tématu změny klimatu, kdy na jedné straně
sice vláda přijímá emisní závazky, avšak na straně druhé zaznívají hlasy, že změnu
klimatu nelze zastavit, že vliv člověka na klimatický systém je marginální nebo že
změna klimatu v některých aspektech RF prospěje, např. zlepšením podmínek k životu
v rozsáhlých oblastech Sibiře. Není pak tedy ani překvapivé, že veřejnost v RF doposud
nepřikládala tomuto tématu tak velký význam jako např. veřejnost v EU.
Působení mezinárodních nevládních organizací a s nimi spojených domácích
NGO je v RF složité a nelze z něj dovodit větší účinek pro klimatickou politiku RF. V
mezinárodní klimatické diplomacii RF rozhodně nepůsobí jako lídr, ale spíše využívá
své specifické role velkého producenta emisí skleníkových plynů, na němž může
v některých konstelacích záviset vstup klimatických smluv v platnost. Udržení pozice
na mezinárodní scéně je však pro RF důležité, což podtrhuje dlouhodobé členství
v relevantních mezinárodních smlouvách a deklarování relativně silných emisních
závazků, které si RF může dovolit díky propadu emisí po roce 1990. V tom, že RF dává
před případným odmítavým postojem přednost deklarování závazků a reaguje tak na
právně nezávaznou Kodaňskou dohodu a následně deklaruje závazek i v kontextu
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právně závazné Pařížské dohody (i když ji RF ani dva roky od přijetí neratifikovala), lze
spatřovat pozitivní působení členství ve vybraných mezinárodních smlouvách na RF.
Současně zde působí i faktor geografické příslušnosti k zemím bývalého SSSR, jak
jsem zmínil výše. Jinou otázkou je, jak ambiciózní takové emisní závazky jsou, nicméně
podrobnější rozbor by přesahoval rámec této práce, takže tento aspekt jsem pouze
nastínil v tabulce č. 22.

6. Jihoafrická republika: rozvojová země v mezinárodním klimatickém
režimu
Úvod
Jihoafrickou republiku (JAR) jsem vybral pro případovou studii jako příklad
země, jejíž závazky na omezování emisí skleníkových plynů patří podle pořadí zemí
podle síly závazků v kapitole 3 k nejsilnějším mezi rozvojovými zeměmi, a to jak
v období závazků navazujících na Kodaňskou dohodu (2009 - 2010), tak v první vlně
vnitrostátně stanovených příspěvků (INDC a NDC) podle Pařížské dohody (2015 2016). Za rozvojové státy zde považuji ty země, které nejsou členy OECD a zároveň
nemají status země v přechodu k tržnímu hospodářství (economies in transition, EIT)
(DPAD 2014).
V období kodaňských závazků se z rozvojových zemí sice těsně před JAR
umístila Indonésie, ale její závazek v NDC je ve srovnání s JAR výrazně slabší, a
Kolumbie, jejíž závazek podle síly je velmi podobný závazku JAR. V pořadí síly
závazků v NDC se před JAR umístila Korejská lidově demokratická republika, která
však zjevně není pro svá mimořádná specifika (politický a hospodářský systém, nízká
dostupnost dat) vhodným příkladem pro případovou studii. Na podobné úrovni jako
JAR, pokud jde o sílu závazků obsažených v NDC, se umístily také některé
jihoamerické země (Argentina, Peru, Ekvádor a Kolumbie). Dávám však přednost
výběru JAR z následujících důvodů: JAR vykazuje relativně silné závazky mezi
rozvojovými zeměmi v obou obdobích, kdežto závazky zmíněných jihoamerických
zemí v prvním sledovaném období jsou velmi různé – síla závazku Kolumbie je sice
podobná jako u JAR, ale v případě Peru je závazek slabší a Argentina a Ekvádor jej
vůbec nepředložily. JAR navíc hraje v mezinárodním klimatickém režimu roli
výrazného regionálního aktéra (Hochstetler – Milkoreit 2014: 232; nebo Hochstetler
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2012: 974) a k dispozici je množství potřebných dat. Proto dávám přednost JAR před
Kolumbií, která v obou obdobích vykazuje podobnou sílu závazků jako JAR.
Při zkoumání vybraných nezávislých proměnných, definovaných v kapitole 2,
vycházím jednak z analýzy primárních zdrojů, jako jsou národní sdělení JAR
předložená sekretariátu UNFCCC či relevantní vnitrostátní dokumenty JAR, a jednak
z analýzy sekundární literatury. Zde jsou výhodou zpracované podklady OECD, jako je
hodnocení životního prostředí JAR (OECD 2013) či politiky zmírňování změny klimatu
v zemích OECD a partnerských zemích (OECD 2015). Užitečné jsou také zpracované
databáze Londýnské školy pro ekonomii a politickou vědu a Granthamova výzkumného
institutu pro změnu klimatu a životní prostředí (LSE 2017), které obsahují mj. přehled
vnitrostátních předpisů nebo i soudních sporů týkajících se změny klimatu. Z relevantní
literatury jsou k dispozici především texty se zaměřením na působení JAR v uskupení
BASIC – Brazílie, JAR, Indie a Čína (Hochstetler – Milkoreit 2014), či srovnávací
studie JAR s některými z těchto zemí (Rong 2010; Hochstetler 2012), nebo texty na
klimatická témata týkající se JAR (Rowlands 1996; Odeku – Meyer 2010; Tyler 2010;
Kehew et al. 2013; Greenberg – Rogerson 2014). Na základě analýzy dostupných
informací sestavím přehledovou hodnotící tabulku podobně jako u případové studie
k EU a RF.
6.1 Závislá proměnná – emisní závazek v kontextu klimatické politiky JAR
Jaká cesta vedla v JAR k závazkům na omezení emisí skleníkových plynů
v návaznosti na Kodaňskou dohodu a v souvislosti s Pařížskou dohodou? Důležitým
milníkem v moderních dějinách JAR byl rok 1994, kdy se konaly první všeobecné
parlamentní volby, což znamenalo ukončení éry apartheidu a zahájení procesu přeměny
politického uspořádání země. Během období apartheidu byla politika životního prostředí
spíše fragmentovaná a zaměřovala se na dvě hlavní oblasti. Zatímco první z nich
spočívala v regulačním rámci na ochranu přírody a biodiversity, tak druhá představovala
několik opatření na harmonizaci hospodářské a environmentální politiky jako např.
hodnocení dopadů na životní prostředí (OECD 2013: 41).
Přechod k demokratizaci země poskytl impuls jednak k věcnému rozvoji
koherentnější environmentální i klimatické politiky a jednak k rozvoji zapojování
domácích aktérů a zvyšování povědomí veřejnosti o problémech souvisejících se
změnou klimatu, což ukáži na příkladech v části týkající se politických podmínek JAR.
Samotná ústava JAR z roku 1996 zmiňuje v článku 24 právo každého na životní
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prostředí, které neškodí zdraví nebo blahobytu, a na ochranu životního prostředí
prostřednictvím odůvodněné legislativy a jiných opatření (Ústava JAR 1996).
Konkrétnější rámec pro rozhodování o záležitostech životního prostředí poskytuje
zákon o správě národního životního prostředí z roku 1998. Zákon ve svých zásadách mj.
stanoví, že se má předcházet znečištění a degradaci životního prostředí, či je
minimalizovat a napravit v případech, kdy jim nelze předejít, a také, že se má používat
opatrný přístup, který zohledňuje omezení stávajícího poznání o důsledcích rozhodnutí
a akcí (zákon č. 107, 1998: článek 2 odst. 4 písm. a).
Vedle toho bylo v JAR v 90. letech 20. století a na přelomu 21. století
zpracováno několik dokumentů strategického charakteru pro oblasti, které mají přesah
na klimatickou politiku. V oblasti energetiky se jedná o Bílou knihu o energetické
politice z roku 1998, jejímž cílem bylo mj. řízení dopadů energetiky na životní prostředí
a zdraví a zajištění dodávek energie diversifikací zdrojů (1st RSA communication 2000:
60). Je v ní zmíněna také podpora technologií pro obnovitelné energie podle
výzkumných priorit (1st RSA communication 2000: 61). Byla vydána také Bílá kniha o
udržitelném rozvoji lesů v JAR z roku 1996, Národní strategie k nakládání s odpady
z roku 1999 a Bílá kniha o integrovaném znečištění a nakládání s odpady z roku 2000
(1st RSA communication 2000: 64). Oblast lesů byla rovněž regulována právně
závazným předpisem, jímž byl zákon o národních lesích z roku 1998, který uznává
potřebu udržitelného hospodaření v lesích.
Se systematičtější přípravou národní klimatické politiky se můžeme setkat až po
roce 2000. Tento proces využíval konzultativních přístupů, jako jsou např. národní
konference a konzultace s domácími aktéry, tj. se zástupci vlády, místní správy i
nevládních aktérů. První formální politické směřování vlády ve věci odpovědi na změnu
klimatu bylo obsaženo v Národní strategii odpovědi na změnu klimatu ze září 2004,
nicméně tato strategie nebyla vytvořena v kontextu specifické klimatické politiky, ale
v rámci politik existujících v té době (2nd RSA communication 2011: 46). První
národní klimatická konference se uskutečnila v roce 2005 a jejím výstupem byla dohoda
na zahájení systematického, konzultativního procesu přípravy klimatické politiky
(Kehew et al. 2013: 731). Na to navázala konzultace s domácími aktéry v letech 2006 –
2008 ve věci dlouhodobého scénáře na zmírnění změny klimatu (long-term mitigation
scenario, LTMS). Po skončení konzultace vláda JAR v červenci 2008 schválila Rámec
pro národní odpověď na zmírnění změny klimatu (Kehew et al. 2013: tamtéž).
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V březnu 2009 proběhla druhá národní klimatická konference nazvaná „Summit
o změně klimatu 2009“, která nastartovala přípravu politiky národní odpovědi na změnu
klimatu. Na tuto národní konferenci navázalo období politických diskusí, které bylo
nakrátko přerušeno kodaňskou klimatickou konferencí v prosinci 2009 (2nd RSA
communication 2011: 56). Na mezinárodní konferenci v Kodani patřila delegace JAR
k těm klíčovým, což potvrdila i účast prezidenta Zumy na uzavřeném jednání USA,
Číny, Indie, Brazílie a JAR v závěrečných hodinách konference, z něhož vzešel text
Kodaňské dohody (Darwall 2013: 323), na jehož základě byly státy vyzvány k deklaraci
svých klimatických závazků.
Nóta jihoafrického Ministerstva pro záležitosti životního prostředí (Department
for Environmental Affairs, DEA) ze dne 29. ledna 2010 adresovaná výkonnému
tajemníkovi UNFCCC nejprve zdůrazňuje důležitost závazků rozvinutých států
poskytnout prostředky na aktivity proti změně klimatu v rozvojových zemích,
učiněných v Kodaňské dohodě (DEA 2010: 1). Následně nóta odkazuje na závazek JAR
deklarovaný již prezidentem Zumou na kodaňské klimatické konferenci, tedy že JAR
sníží emise skleníkových plynů do roku 2020 o 34 % oproti projektovanému růstu emisí
ve scénáři beze změny politiky (business as usual, BAU) a sníží emise do roku 2025 o
42 % oproti BAU. Nóta také připomíná čl. 4 odst. 7 UNFCCC, podle něhož rozsah, v
jakém tato akce bude realizována, závisí na poskytnutí finančních prostředků, přenosu
technologií a podpoře budování kapacit ze strany rozvinutých zemí. Nóta rovněž
zmiňuje koncept, podle něhož by emise JAR mohly kulminovat mezi roky 2020 a 2025,
poté udržovat stabilizovanou úroveň po zhruba 10 let a následně začít klesat
v absolutních číslech (DEA 2010: 2).
Po vydání zelené knihy k národní odpovědi na změnu klimatu v listopadu 2010 a
konzultacích k tomuto dokumentu, ukončených v únoru 2011, vláda schválila Bílou
knihu o národní odpovědi na změnu klimatu (NCCR). Jejím cílem je nejen posílit
odolnost JAR a její kapacitu reagovat v případě mimořádných událostí, ale také
poskytuje rámec pro – jak je uvedeno - spravedlivý příspěvek JAR ke globálnímu úsilí
stabilizovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře (NCCR 2011: 5). V dalším
období uspořádalo Ministerstvo pro záležitosti životního prostředí JAR ve spolupráci
s mezivládním výborem pro změnu klimatu v listopadu 2014 čtyřdenní národní dialog o
odpovědi na změnu klimatu, jehož cílem bylo projednat implementaci NCCR a posílit
pozici JAR před mezinárodními klimatickými konferencemi v Limě a Paříži (DEA
2014).
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Vedle výše uvedeného hlavního proudu vývoje klimatické politiky je třeba
zmínit, že po roce 2000 bylo přijato několik strategických dokumentů v důležité oblasti
energetiky, které různými opatřeními přispívaly ke klimatické politice. Byly to Bílá
kniha o obnovitelné energii (2003), Národní strategie pro energetickou účinnost (2005),
Národní strategie pro průmyslová biopaliva (2007) a Integrovaný energetický plán
vydaný jako součást národního energetického zákona z roku 2008, který měl mj. snížit
závislost JAR na uhlí. Dále pak Integrovaný plán zdrojů přijatý na období 2010-2030
mj. poprvé zastropoval roční emise oxidu uhličitého ze sektoru elektřiny (OECD 2015).
V rámci Plánu národní infrastruktury z roku 2012 byly zahrnuty strategické integrované
projekty, z nichž jeden je zaměřen na nízkouhlíkovou energetickou infrastrukturu.
Cílem tohoto projektu je podpora čisté energie a zařízení na výrobu biopaliv (OECD
2015).
V roce 2015 vláda oznámila, že hodlá zavést uhlíkovou daň, což je opatření,
které je obecně považováno za efektivní pro snižování emisí skleníkových plynů.
Předložení tohoto návrhu Parlamentu však bylo Ministerstvem financí několikrát
odloženo pro nejasné dopady na hospodářství (Engeneering News 2014), takže ani dva
roky poté nenabylo toto opatření účinnosti. Naopak zveřejněno bylo v dubnu 2017 ve
věstníku vlády nařízení o národním reportingu emisí skleníkových plynů, které obsahuje
také poměrně přísné sankce za neplnění, včetně pokut a trestu odnětí svobody (LSE
2017b; Government Gazette 2017).
JAR předložila svůj zamýšlený NDC (INDC) dne 25. září 2015 (UNFCCC
2017a) ještě před pařížskou klimatickou konferencí a po přijetí PA následně svůj INDC
předložila jako NDC dne 1. listopadu 2016. Ve svém NDC zdůrazňuje JAR, že čelí
změně klimatu jako rozvojová země, a proto tedy není náhodou, že adaptační
komponenta NDC JAR předchází komponentě mitigační. Nicméně mitigační závazek
představuje rovnocennou část NDC a navazuje na koncept kulminace, stabilizace a
následného poklesu emisí, který byl naznačen již v kodaňském závazku. V NDC je
tento koncept konkretizován tak, že emise JAR mezi lety 2025 a 2030 budou v rozpětí
mezi 398 a 614 Mt CO2ekv.
Podobně jako v nótě k závazku podle Kodaňské dohody předpokládá JAR i
v NDC, že rozsah, v němž rozvojové země budou účinně implementovat své závazky,
závisí na realizaci závazků rozvinutých zemí ve vztahu k finančním zdrojům, přenosu
technologií a budování kapacit. Podle expertních odhadů znamená tento závazek JAR
zvýšení celkových emisí skleníkových plynů bez LULUCF o 70 % do roku 2020 a o
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80 % v letech 2025 a 2030 oproti úrovni roku 1990, což jsou odhady na spodní, méně
ambiciózní hranici projektovaného rozpětí (The University Melbourne Climate and
Energy College 2017).
Emisní závazek JAR je relativně silný ve srovnání s ostatními rozvojovými
zeměmi, jak vyplývá z kapitoly 3. Přestože tato práce srovnává emisní závazky zemí
pouze ve smyslu jejich síly (tedy o jak vysokou zamýšlenou redukci emisí oproti
jednotnému referenčnímu roku se jedná), a nikoli ve smyslu jejich ambice (např. vůči
nějakému arbitrárně stanovenému kritériu, podle něhož by se zemím přidělil jejich podíl
na celkovém množství vypuštěných emisí), pro úplnost zde uvádím informaci o tom, jak
ambiciózní se jeví emisní závazek obsažený v NDC JAR v aktuálních přístupech pro
výpočet alokací emisí skleníkových plynů mezi země/regiony světa s cílem udržet
nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia oproti hodnotám před
průmyslovou revolucí. Přehled výsledků těchto přístupů podle portálu Mitigation
contributions.org (Mitigation contributions.org 2017) je uveden v následující tabulce:
Tabulka č. 29
Přístup / metoda

Lídr

Emise na obyvatele

Výsledky JAR
(Pro srovnání: V přepočtu znamená stávající mitigační
závazek v NDC JAR redukci emisí -22 % do roku 2030 vůči
úrovni emisí z roku 2010.)
Podle této metody mitigační závazek JAR znamená
překročení cíle 2ºC o 9 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových
emisí skleníkových plynů.
Mitigační závazek JAR, který by byl podle této metody
nutný, by musel představovat redukci emisí -54 % do roku
2030 vůči úrovni emisí z roku 2010.
Podle této metody mitigační závazek JAR znamená
překročení cíle 2ºC o 5 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových
emisí skleníkových plynů.
Mitigační závazek JAR, který by byl podle této metody
nutný, by musel představovat redukci emisí -33 % do roku
2030 vůči úrovni emisí z roku 2010.

Vyrovnané kumulativní Podle této metody mitigační závazek JAR znamená
emise na obyvatele k roku překročení cíle 2ºC o 6 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových
1950
emisí skleníkových plynů.
Mitigační závazek JAR, který by byl podle této metody
nutný, by musel představovat redukci emisí -37 % do roku
2030 vůči úrovni emisí z roku 2010.
Vyrovnané kumulativní Podle této metody mitigační závazek JAR znamená
emise na obyvatele k roku překročení cíle 2ºC o 4 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových
1990
emisí skleníkových plynů.
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Mitigační závazek JAR, který by byl podle této metody
nutný, by musel představovat redukci emisí -33 % do roku
2030 vůči úrovni emisí z roku 2010.
Rozvojová práva na emise Podle této metody je mitigační závazek JAR dostatečný
skleníkových plynů
k přispění k cíli 2ºC k udržení úrovně 37,36 Gt světových
emisí skleníkových plynů.
Mitigační závazek JAR, který by byl podle této metody ještě
dostačující, by byla redukce emisí -16 % do roku 2030 vůči
úrovni emisí z roku 2010.
Kombinovaná
metoda Podle této metody mitigační závazek JAR znamená
„Lídr
&
globální překročení cíle 2ºC o 11 Gt nad úroveň 37,36 Gt světových
rozvojová práva“
emisí skleníkových plynů.
Mitigační závazek JAR, který by byl podle této metody
nutný, by musel představovat redukci emisí -61 % do roku
2030 vůči úrovni emisí z roku 2010.
Zdroj: Mitigation contributions.org 2017

Z uvedeného přehledu vyplývá, že pouze v jedné ze šesti citovaných metod je
mitigační závazek JAR dostatečně ambiciózní na to, aby přispěl k udržení nárůstu
průměrné globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia. Proto se NDC JAR, pokud jde o
emisní závazek, hodnotí z hlediska ambicí jako vysoce nedostatečný (CAT 2017).
Z perspektivy síly se však emisní závazek JAR jeví jako relativně silný ve
srovnání s ostatními rozvojovými zeměmi. V roce 2017 vláda JAR znovu potvrdila svou
podporu konceptu vnitrostátně stanovených příspěvků zemí jako jejich odpovědi na
změnu klimatu, který je obsažen v Pařížské dohodě. V reakci na oznámení amerického
prezidenta Trumpa o záměru odstoupení USA od Pařížské dohody vydala vláda JAR
prohlášení, že tento krok představuje nejen rezignaci na globální odpovědnost, kterou
všichni mají za lidstvo, ale také poškození multilateralismu, vlády práva a důvěry mezi
národy (Infrastructure News 2017). Vláda JAR v témže prohlášení potvrdila svůj
závazek na realizaci cílů obsažených v UNFCCC a Pařížské dohodě.
6.2 Hospodářské podmínky v JAR
Podobně jako v případové studii k EU a RF se zaměřím na čtyři indikátory
v oblasti hospodářských podmínek státu, které byly zahrnuty již do kapitoly 3 hospodářská vyspělost, emisní náročnost hospodářství, podíl energie z alternativních a
jaderných zdrojů a podíl průmyslové výroby na HDP. Hodnocení intenzit uvedených
indikátorů provádím podobně jako v případě EU a RF.
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JAR podle kategorizace Světové banky náleží do skupiny zemí s vyšším
středním příjmem, a to v obou sledovaných letech 2006 a 2012. Vzhledem k rozpětí této
kategorie mezi 3 596 USD až 11 115 USD v roce 2006 a mezi 4 085 až 12 615 USD
v roce 2012 se pohybuje JAR v chudší polovině této kategorie s HND na obyvatele ve
výši 5 660 USD v roce 2006 a 7 610 USD v roce 2012 (World Bank 2017). Ze škály,
kterou jsem sestavil pro hodnocení intenzit, vyplývá, že JAR vykazuje u ukazatele HND
na obyvatele intenzitu střední.
Z hlediska hospodářského vývoje není JAR úplně typickým příkladem
rozvojové země. Během období apartheidu byla bílá menšina povzbuzována ve víře, že
je součástí Západu (The Economist 2010: 3). Hospodářství JAR bylo již v minulosti
velmi energeticky a emisně náročné. V roce 1990 se emise skleníkových plynů na
obyvatele v JAR pohybovaly nad světovým průměrem (Rowlands 1996: 165), což JAR
odlišovalo od většiny rozvojových zemí v Africe, Asii či Jižní Americe. Ve skutečnosti
JAR byla a je středněpříjmovou rozvojovou zemí (The Economist 2010: 3).
Klasifikace zemí na hospodářsky vyspělé a rozvojové, popř. země v přechodu
k tržnímu hospodářství je důležitá v mezinárodním klimatickém režimu, neboť z toho
vyplývají v některých ohledech různé povinnosti pro smluvní strany. JAR nebyla ve
vyjednávání v rámci prvních let mezinárodního klimatického režimu výrazným hráčem,
neboť v první polovině 90. let 20. století procházela strukturálními změnami v důsledku
ukončení období apartheidu (Hochstetler 2012: 974). Nový politický režim v JAR
jednoznačně prosazoval klasifikaci JAR jako rozvojové země v systému GATT a
stejnou pozici zastával i v klimatickém režimu, když se JAR rozhodla zůstat mimo
přílohu I UNFCCC (Hochstetler 2012: tamtéž). V 1. Národním sdělení pro UNFCCC
JAR výslovně uvedla, že jako rozvojová země není povinna snižovat emise
skleníkových plynů a odkázala na národní priority, jako je zmírňování chudoby,
poskytování základních potřeb a zdravotnických služeb a na finanční a technologická
omezení (1st RSA communication 2000: ix). Postupně však JAR tento striktní postoj
mírnila, a přestože se dále vnímá jako rozvojová země, tak v období kodaňské
klimatické konference uznala i další dimenzi své role jako země, která má energeticky
náročnou ekonomiku založenou na fosilních palivech (Hochstetler 2012: 975). Jak jsem
již zmínil v části 1 týkající se závislé proměnné, prezident Zuma na kodaňské
konferenci oznámil závazek JAR i v mitigační oblasti, zároveň ovšem žádal také
dohodu na finančním balíčku pro adaptační a mitigační opatření (Hochstetler 2012:
tamtéž). Měřeno dle obvyklých indikátorů (HND) i z hlediska vnímání sebe sama JAR
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patří mezi ty bohatší rozvojové země, a proto pro účely hodnocení v této případové
studii lze označit intenzitu hospodářské vyspělosti JAR jako střední.
V případě emisní náročnosti hospodářství odhaduji sílu intenzity daného jevu
stejně jako v případové studii k EU a RF. Již u předchozí proměnné hospodářská
vyspělost jsem zmínil, že hospodářství JAR bylo a stále je energeticky náročné - a kvůli
vysokému podílu uhlí na výrobě energie je také náročné z hlediska emisí skleníkových
plynů (Odeku – Meyer 2010: 160). Emisní náročnost hospodářství vyjádřená emisemi
skleníkových plynů v kg na 1 000 USD v konstantních cenách mezinárodního dolaru
k roku 2011 sice mezi lety 2005 a 2010 poklesla z 907,8 kg na 844,7 kg, ale stále
zůstává poměrně vysoká. Z uvedených údajů mohu usoudit, že emisní náročnost
hospodářství JAR dosáhla v obou sledovaných obdobích silné intenzity.
Přetrvávající silnou emisní náročnost JAR lze nepochybně přičíst skutečnosti, že
uhlí zůstává největším zdrojem pro sektor energetiky. Navíc JAR, disponující šesti
procenty světových zásob uhlí, byla v roce 2009 pátou zemí na světě, pokud jde o
objem těžby uhlí (OECD 2015). Produkce a spotřeba uhlí v JAR setrvale rostly během
90. let 20. století a první dekády 21. století v průměru o 2,7 % ročně (Odeku - Meyer
2010: 160). Dominantní energetický podnik Eskom ve svých výhledech počítá s
pokračující závislostí na uhlí, i když plánuje snížit podíl uhlí na výrobní kapacitě na 70
% do roku 2030 (Odeku - Meyer 2010: 179). Kromě toho odkládání efektivních
opatření, jako je např. zavedení uhlíkové daně, jak jsem uvedl v části 1, také nepřispívá
k výraznějšímu snižování emisní náročnosti hospodářství. I proto zůstává emisní
náročnost hospodářství v JAR na úrovni silné intenzity.
Další z proměnných - podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů –
vykazuje v JAR relativně nízkou hodnotu, celkem necelých 2,5 % v roce 2006 i 2012
(World Bank 2017b). Podle stupnice intenzity sledovaných jevů používané pro účely
této práce lze říci, že intenzita tohoto jevu v JAR je velmi slabá. Otázka, z jakých zdrojů
JAR energii získává a spotřebovává, je v případě JAR o to důležitější, že sektor
energetiky činil 79 % celkových emisí skleníkových plynů v roce 2010 (OECD 2015).
V energetickém mixu pak převažují fosilní paliva s podílem cca 87 % a zbytek připadá
na jadernou energii (cca 2 %) a obnovitelné zdroje energie (cca 11 %), údaje jsou k roku
2010 (OECD 2013: 23-24). V centru vnitrostátních klimatických politik obvykle bývají
vedle opatření na podporu zvyšování energetické účinnosti, což souvisí s předchozím
faktorem emisní náročnosti hospodářství, také opatření na podporu zvyšování podílu
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nefosilních paliv v energetickém mixu – tedy v první řadě obnovitelných zdrojů energie
a v některých zemích také jaderné energie.
V období před rokem 1994 byly energetické služby zajišťovány téměř výhradně
prostřednictvím levné elektřiny z uhlí, přičemž energetické účinnosti nebo alternativním
zdrojům se věnovala malá pozornost (Tyler 2010: 579). Po změně režimu se začala
rozvíjet také energetická politika, jejíž směr byl naznačen v Bílé knize k energetické
politice z roku 1998. V období po roce 1998 se řešily v rámci energetické politiky
především otázky elektřiny, včetně liberalizace tohoto sektoru (Tyler 2010: 579-580).
Součástí tohoto procesu byla také přeměna státního energetického podniku Eskom na
veřejnou společnost, ovšem nedůsledná reforma a odpor některých aktérů vedly
k nejistotě v této oblasti, která vyvrcholila na počátku roku 2007 výpadkem proudu,
když elektrická síť narazila na kapacitní omezení (Tyler 2010: 580). Tato krize si
vyžádala nejen řadu krátkodobých opatření, ale také dlouhodobější, jako např. ustavení
meziresortního výboru pro energetiku za účelem koordinace energetického sektoru a
dohledu na přípravu dvacetiletého Integrovaného plánu zdrojů (Tyler 2010: 581).
Po roce 2000 se můžeme setkat s cíli na podporu obnovitelné energie, např.
v Bílé knize o obnovitelné energii z roku 2003, nebo opatřeními, jako je systém
pevných výkupních cen obnovitelné energie, vyvinutý národním energetickým
regulátorem (Tyler 2010: 582). Dalším opatřením bylo zřízení dotačního úřadu pro
obnovitelnou energii při Ministerstvu energetiky v roce 2005, který administroval
dotace v rámci podpory financování projektů obnovitelné energie. Co se týká jaderné
energetiky, disponuje JAR jedinou jadernou elektrárnou v Koebergu. Národní politika o
jaderné energetice z roku 2008 sice předpokládá výstavbu jaderných reaktorů, nicméně
prvotní projekty byly odloženy z finančních důvodů (Tyler 2010: 583). Navzdory výše
uvedeným snahám na podporu obnovitelné energie a určitým záměrům v rozvoji
jaderné energetiky tedy zůstává podíl těchto zdrojů v energetickém mixu JAR relativně
nízký.
Jak jsem již uvedl v kapitole 2 při sestavování hypotéz, při rozhodování o
směřování klimatické politiky může hrát často roli význam průmyslu v dané zemi.
V letech 2006 a 2012 činil podíl průmyslové výroby na HDP JAR necelých 30 %. Pro
hodnocení intenzity zastoupení průmyslové výroby na hospodářství vycházím podobně
jako v případu EU a RF ze stupnice intenzit definované v úvodu kapitoly 4. Z takto
nastavených kritérií vyplývá, že intenzita podílu průmyslové výroby na HDP v JAR je
střední.
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Průmyslová výroba v JAR v minulosti představovala – podobně jako v řadě
jiných průmyslových zemí - daleko větší podíl na HDP, než je tomu v současnosti. Ze
40% podílu průmyslové výroby na HDP v roce 1990 došlo k poklesu na zmiňovanou
úroveň necelých 30 % v letech 2006 a 2012. K poklesu podílu na HDP došlo také
v sektoru zemědělství, a naopak většího významu ve smyslu podílu na HDP nabyl za
uvedené období sektor služeb, který se zvýšil z 55,4 % na 68 % (World Bank 2017).
Emise skleníkových plynů z průmyslových procesů v JAR představovaly cca 8 %
z celkových emisí v roce 2010, přičemž emise z průmyslu mezi lety 2000 a 2010
poklesly o 1,2 % (OECD 2015). Největším zdrojem emisí v tomto sektoru je
kovoprůmysl, zejména produkce železa a oceli (OECD tamtéž).
Také v průmyslu jsou v JAR postupně realizována opatření na snížení emisí,
jako např. zachytávání emisí zcela fluorovaných uhlovodíků z hliníkáren, využívání
projektů Mechanismu čistého rozvoje pro snížení emisí oxidu dusného z výroby
průmyslových hnojiv, přechod na jiné suroviny, modernizace zařízení a projekty na
úsporu elektřiny v zařízeních provozovaných chemickým a energetickým podnikem
Sasol (OECD tamtéž). Navíc se v JAR také rozvíjí koncept eko-industriálních parků,
konkrétně tři jsou v různé fázi přípravy a výstavby: Lords View Eco-Industrial Park
v severním Johannesburku, Chem City Eco-Industrial Park v jižní části provincie
Gauteng a Limpopo Eco-Industrial Park v blízkosti hranice se Zimbabwe (Greenberg –
Rogerson 2014: 128).
Z výše uvedeného vyplývá, že JAR je zemí s průmyslovou tradicí a i přes určitý
pokles podílu průmyslové výroby na HDP země během uplynulých tří dekád si průmysl
zachovává důležité, byť ne dominantní postavení v hospodářství JAR.
Tabulka č. 30: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Hospodářské
podmínky“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Hospodářská vyspělost
Emisní náročnost hospodářství
Podíl energie z alternativních a jaderných
zdrojů
Podíl průmyslové výroby na HDP
Zdroj: autor.
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střední

Bodové
hodnocení
3

silná

4

velmi slabá

1

střední

3

6.3 Politické podmínky v JAR
Podobně jako v případě EU a RF jsem jako indikátor úrovně demokracie použil
index demokracie sestavovaný týdeníkem The Economist pro roky 2006 a 2012 (The
Economist 2007 a 2012). V této podkapitole připojím kromě hodnocení intenzity tohoto
indikátoru také popis dalších čtyř jevů, jako jsou veřejné mínění o závažnosti problému
změny klimatu, programový důraz vlády na klimatickou politiku, zapojování domácích
aktérů a zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu, které
pomohou dokreslit situaci v JAR.
V roce 2006, resp. 2012 nabývá úroveň demokracie v JAR podle The Economist
hodnoty 7,91, resp. 7,79, což podle kategorizace autorů značí demokracii s nedostatky
(The Economist 2007: 3; The Economist 2012: 4). Podle rozdělení kategorizace, jak je
provádím u této proměnné v předchozích případových studiích, mi vyplývá, že intenzita
tohoto jevu v JAR ve zmiňovaných letech je silná.
Šetření veřejného mínění Pew Research Center, které se mj. týkalo otázky, zda
respondenti považují globální změnu klimatu za velmi vážný problém, se v případě JAR
konalo v roce 2008, resp. 2015. V prvním případě odpovědělo na výše uvedenou otázku
kladně 47 % respondentů, ve druhém 45 % (PEW 2008, 2015). Podle kritérií, na jejichž
základě v této práci hodnotím intenzitu sledovaných jevů, z uvedených zjištění vyplývá,
že intenzita tohoto jevu v JAR ve zmiňovaných letech je silná.
Jak je zřejmé z výše uvedeného, úroveň demokracie i veřejné mínění o
závažnosti změny klimatu dosahují v JAR silné intenzity. V této souvislosti se zaměřím
na to, jaký je programový důraz vlády na klimatickou politiku, a také, v jaké míře
probíhá zapojování domácích aktérů a zvyšování povědomí o problémech souvisejících
se změnou klimatu.
Vytváření klimatické politiky popsané v podkapitole 6.1 by mělo vycházet z
programových prohlášení vlády. Pohledem do těchto dokumentů lze odhadnout, jaký je
programový důraz vlády na klimatickou politiku. Předtím však je zajímavé nahlédnout
do volebních programů nejsilnějších politických stran v JAR za poslední dvě volební
období (2009 - 2014 a 2014 - 2019). V této souvislosti vybírám pouze dvě strany, a to
Africký národní kongres (ANC), který zatím s velkou převahou všechny volby do
Národního shromáždění vyhrál – přes 60 % získaných hlasů v roce 2009 i 2014, a tedy
sestavoval vládu, a Demokratickou alianci (DA), která se sice v uvedených obdobích
vlády neúčastnila, nicméně přesto získala v parlamentních volbách nemalý podíl hlasů,
a to 16,66 % v roce 2009 a 22,23 % v roce 2014 (Electoral Commission of South Africa
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2017) a působila jako opozice. V součtu obě strany představují více než 80 %
obdržených hlasů.
Volební program ANC v roce 2009 i 2014 obsahoval poměrně úsporné zmínky o
změně klimatu. Zatímco v roce 2009 šlo o podporu vytváření tzv. „zelených pracovních
míst“, která pomohou zmírnit dopady změny klimatu (ANC 2009: 8), tak v roce 2014
deklaroval ANC závazek vůči mnohostranné spolupráci, včetně otázek změny klimatu a
solidarity s progresívními zeměmi (ANC 2014: 31). DA se ve svých dokumentech
věnuje otázkám klimatu podrobněji. V roce 2009 vydala DA programový dokument „In
Trust for the Nation“, který představuje plán DA pro vytváření udržitelných příležitostí
v nízkouhlíkovém hospodářství, v němž problematika energetiky a klimatu zaujímá
významné místo (DA 2009). Z priorit deklarovaných v tomto plánu pak vychází také
volební program DA z roku 2014, který obsahuje návrh na vytvoření fondu pro adaptaci
na změnu klimatu, opatření na energetickou účinnost, nastavení sektorových cílů na
snížení emisí, podporu obnovitelné energie a dopravy, opatření v oblasti zachytávání a
ukládání uhlíku, na podporu emisního obchodování, a také řadu specifických
adaptačních opatření (DA 2014: 25, 52).
Akční program vlády z roku 2009 obsahuje problematiku změny klimatu jako
jedno z témat v rámci jednoho (Sociální ochrana a rozvoj komunit) ze sedmi hlavních
tematických bloků. Vláda zde deklaruje nutnost zajistit vodu, a také posílení energetické
účinnosti a obnovitelné energie (Government´s Programme of Action 2009: 9). Ve
střednědobém strategickém rámci vlády pro období 2014-2019 patří životní prostředí
mezi 14 prioritních témat. V rámci této priority je téma klimatu poměrně podrobně
pojednáno a zahrnuje adaptační i mitigační opatření, včetně uhlíkové daně, uhlíkových
rozpočtů a podpory nízkouhlíkových technologií. Plán v této souvislosti pracuje
s konceptem kulminace, stabilizace a následného poklesu emisí a za tím účelem uvádí
řadu opatření (Medium Term Strategic Framework 2014).
Z volebních programů dvou nejsilnějších stran v JAR z let 2009 a 2014 vyplývá,
že téma klimatu hraje roli v tématech těchto stran, byť v případě ANC se nejednalo o
nijak zvlášť rozpracované téma pro volby. V programových dokumentech vlády však
ANC věnuje tématu klimatu daleko větší pozornost než ve svých volebních
dokumentech a platí to zejména v programu vlády na období 2014-2019. Otázky
klimatu nepatří mezi hlavní prioritní tematické bloky, proto nelze hodnotit programový
důraz vlády na klimatickou politiku jako velmi silný, ale díky zařazení životního
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prostředí mezi prioritní oblasti a rozpracovanosti klimatických opatření ve strategickém
rámci 2014-2019 odhaduji programový důraz vlády na klimatickou politiku jako silný.
Z projednávání dokumentů týkajících se klimatické politiky je zřejmé, že
zapojování domácích aktérů je v JAR poměrně rozvinuté. Ústava z roku 1996 zakotvuje
principy kooperativní vlády a mezivládních vztahů a vyžaduje spolupráci všech sfér
vlády, tj. národní, provinciální i místní úrovně (Ústava JAR 1996, čl. 41). Roli místní
správy v konzultacích zohledňuje také zákon o rámci mezivládních vztahů z roku 2005,
který mj. vyžaduje konzultace s organizovanými místními vládami (Kehew et al. 2013:
732). Reprezentantem místních vlád je Sdružení místních vlád Jižní Afriky (South
African Local Government Association, SALGA), které se také věnuje aktivně otázkám
klimatu. Z perspektivy SALGA je konzultativní proces zakotvený v legislativě dobře
zacílený, nicméně ne vždy se v praxi podaří dosáhnout účinné konzultace o všech
projednávaných legislativních návrzích (Kehew et al. 2013: tamtéž).
Konzultativních procesů k otázkám klimatu se neúčastnili pouze zástupci všech
sfér vlád, ale také nevládní aktéři. První národní klimatické konference se zúčastnilo
přes 600 zástupců vlády, podnikatelské sféry, vědecké a akademické obce a občanské
společnosti (2nd RSA communication 2011: 47). Přes více než 900 zástupců
zmiňovaných sfér se účastnilo druhé národní klimatické konference v roce 2009 a
k tomu je nutné připočíst také účastníky připojené přes internet (2nd RSA
communication 2011: 53). Z výše uvedených skutečností i na základě hodnocení
literatury se proces projednávání klimatických opatření jeví jako poměrně konzultativní
(Kehew et al. 2013: 734). Proto lze hodnotit zapojování domácích aktérů, vládních i
nevládních, do projednávání klimatických opatření jako silné.
Zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu je důležitou
aktivitou, což je vyjádřeno také v čl. 4 UNFCCC. V JAR tuto aktivitu podporují
zejména Ministerstvo životního prostředí a cestovního ruchu (DEAT) a jihoafrická
meteorologická služba prostřednictvím prezentací a výstav, např. s využitím národního
týdne atmosféry, světového dne životního prostředí a světového dne meteorologie (1st
RSA communication 2000: 54). DEAT vydává také publikace týkající se
environmentálního vzdělávání. Za pomoci rozvojového programu USA (USAID)
financovalo DEAT vytváření materiálů o změně klimatu na podporu učitelů při
začleňování otázek změny klimatu do učebních osnov a školení učitelů ve využívání
těchto materiálů (1st RSA communication 2000: tamtéž).
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Osvětu nepodporuje pouze resort životního prostředí, ale také další resorty, např.
Ministerstvo zemědělství společně s provinciálními zemědělskými úřady a Radou pro
zemědělský výzkum šíří informace na podporu rozhodování v zemědělském sektoru
během speciálních kurzů a farmářských dní. Ministerstvo nerostných zdrojů a
energetiky zahájilo v roce 1996 osvětovou kampaň k energetické účinnosti (1st RSA
communication 2000: tamtéž) a Ministerstvo dopravy podpořilo povědomí o účinnosti
paliv vydáním publikace pro motoristy v roce 1998 (1st RSA communication 2000: 55).
Osvětu podporuje vláda také důrazem na zapojení vědecké a expertní sféry, jejichž
výsledkem je např. praktický výstup v podobě Atlasu rizik a zranitelnosti, který byl
distribuován místním úřadům (2nd RSA communication 2011: 211).
Na osvětové činnosti se také podílí nevládní organizace „Trees for Africa“
(Stromy pro Afriku), v současnosti pod jménem „Food & Trees for Africa”.
V 90. letech 20. století bylo též založeno Fórum pro ekonomiku a životní prostředí,
složené z nezávislých expertů a finančně podpořené USAID, které iniciovalo školící
sympózia speciálně pro změnu klimatu (1st RSA communication 2000: 55). Po roce
2000 projevovala řada nevládních organizací zájem přispět k osvětě v oblasti změny
klimatu, jako např. Sdružení pro vodu a rozvoj venkova, Skupina pro pozorování
životního prostředí, Centrum pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj Univerzity
KwaZulu Natal, organizace Indigo Development and Change a Drynet, i když potenciál
nevládních organizací není zatím zcela využitý (2nd RSA communication 2011: 211).
V návaznosti na národní klimatickou konferenci v roce 2009 je činná platforma
„Adaptation Network“ (Síť pro adaptaci), která poskytuje prostor pro sdílení zkušeností
a praktických přístupů v adaptaci na změnu klimatu (2nd RSA communication 2011:
tamtéž). Za povšimnutí stojí také přesah nevládních organizací do zapojení médií.
Jihoafrická Fynbos Foundation, jejímž cílem je rozvoj žurnalistiky v JAR, uspořádala
v roce 2008 konferenci na téma Praxe v dovednosti: Psaní o změně klimatu a globálním
oteplování, jíž se zúčastnili vědci i novináři. Dalším příkladem je vytvoření platforem
Síť vědeckých novinářů (Science Journalists Network) a Síť klimatických novinářů
(Climate Journalists Network, CJN), které usilují o tlumočení vědeckých poznatků a
meteorologických předpovědí k využití v médiích; práci CJN však omezuje nedostatek
prostředků (2nd RSA communication 2011: 212).
Jak vyplývá z výše nastíněných příkladů, zvyšování povědomí o problémech
souvisejících se změnou klimatu je cílem aktivit vlády i nevládních aktérů v JAR.
Účinnost těchto aktivit je obtížně měřitelná, nicméně pokud jde o samotné úsilí o
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zvyšování povědomí, lze usuzovat na poměrně silnou intenzitu vzhledem k tomu, že se
této činnosti věnuje množství klíčových aktérů. Intenzitu jsem neklasifikoval jako velmi
silnou, protože z dostupných informací vyplývá, že některé možnosti jsou omezeny
nedostatkem prostředků a zůstává prostor pro využití potenciálu aktérů v šíření osvěty.
Tabulka č. 31: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Politické podmínky“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Úroveň demokracie

silná

Bodové
hodnocení
4

Veřejné mínění o závažnosti problému změny
klimatu
Programový důraz vlády na klimatickou
politiku
Zapojování domácích aktérů

silná

4

silná

4

silná

4

Zvyšování
povědomí
o
problémech
souvisejících se změnou klimatu

silná

4

Zdroj: autor.

6.4
Působení
vybraných
mnohostranných
environmentálních
smluv
a mezinárodních NGO či domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí
Zapojení smluvních stran do vybraných mezinárodních smluv se vztahem ke
klimatické agendě jsem zjišťoval pomocí indikátoru počtu let členství ve stejných
čtyřech smlouvách jako v případě EU a RF. JAR k těmto smlouvám přistoupila vždy
relativně brzy po jejich sjednání či vstupu v platnost. Proto je součet let členství JAR
v těchto úmluvách a organizaci relativně vysoký, a to 57 k roku 2009 a 81 k roku 2015.
Podle stupnice pro hodnocení intenzity sledovaných jevů, kterou používám, se intenzita
tohoto jevu v JAR jeví v prvním období jako silná a ve druhém dokonce jako velmi
silná.
Podobně jako v případě EU a RF zjišťuji v souvislosti s působením vybraných
mnohostranných environmentálních smluv, jak JAR plní reportingové povinnosti či
platí příspěvky do kmenových rozpočtů uvedených smluv. Na JAR jako smluvní stranu
nezařazenou do přílohy I UNFCCC se vztahují poněkud mírnější pravidla než na
smluvní strany v příloze I UNFCCC, přesto lze konstatovat, že národní reporting pro
UNFCCC splnila již dvakrát – v roce 2000 a 2011 (UNFCCC 2017e). Pokud jde o
předkládání údajů do databáze Ozonového sekretariátu, pak data JAR jsou v této
databázi také k dispozici (Ozone Secretariat 2018). Stejně jako EU a RF ani JAR není
uvedena mezi smluvními stranami, které jsou v dlouhodobém prodlení s úhradou
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předepsaných příspěvků do kmenového rozpočtu UNFCCC, Kjótského protokolu,
Vídeňské úmluvy nebo Montrealského protokolu (UNFCCC 2016f: 11 a 20; UNEP
2018: 6 a 9).
Mezinárodní nevládní organizace a domácí NGO zapojené do mezinárodních sítí
se vztahem ke klimatické agendě se sdružují v síti CAN (Climate Action Network),
v JAR známé pod zkratkou SACAN (South African Climate Action Network). Je
zajímavé porovnat seznamy členů CAN v JAR ve výročních zprávách CAN z roku 2010
a 2015. V tomto období došlo k poměrně velkému nárůstu NGO zapojených v CAN ze
13 (CAN 2010: 19) na 48 (CAN 2015: 19). K těmto členům CAN jsem ještě započítal
v roce 2010 organizace Friends of Earth International (FoEI) a Greenpeace, které se
také věnují klimatu, avšak v té době byly mimo CAN, celkový počet organizací k roku
2010 počítám tedy 15. V roce 2015 již Greenpeace je zahrnuto v CAN, takže
připočítávám pouze FoEI a dostávám počet organizací ve výši 49. Podle stupnice pro
hodnocení intenzit dosahuje počet členů CAN v JAR v roce 2010 střední intenzity a
v roce 2015 velmi silné intenzity.
Činnost sítě SACAN v JAR zmiňuje již 1. Národní sdělení JAR pro UNFCCC
z roku 2000 (1st RSA communication 2000: 53). Další národní sdělení pak potvrzuje
činnost nevládních organizací v JAR v klimatické a energetické agendě, včetně odkazu
na BirdLife International, Greenpeace, Oxfam a Worldwide Fund for Nature (2nd RSA
communication 2011: 211). Výroční zpráva CAN z roku 2015 vyzdvihuje JAR jako
klíčovou zemi v rámci komunikační strategie k obnovitelné energii (CAN 2015: 11).
Zpráva také informuje o kampani národních a regionálních sítí v Indii, JAR, zemích
Blízkého Východu, Chile a Brazílii s cílem ovlivnit jejich vlády, aby předložily
ambiciózní INDC (CAN 2015: 19). Koordinátoři CAN v JAR se také podíleli na
pokračování „Leadership Development Programme“, který školí mladé lidi ve
zdokonalování jejich koordinačních a komunikačních dovedností (CAN 2015: 25).
Z výše uvedeného plyne, že významné působení nevládních organizací v JAR
v klimatické agendě lze odvozovat nejen z počtu zastoupených organizací, ale také
z věcného fungování těchto organizací, resp. sítě SACAN.
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Tabulka č. 32: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Působení vybraných
mnohostranných environmentálních smluv a mezinárodních NGO či domácích NGO
zapojených do mezinárodních sítí“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Počet
let
členství
ve
vybraných
mnohostranných environmentálních smlouvách
(2009)
Počet
let
členství
ve
vybraných
mnohostranných environmentálních smlouvách
(2015)
Počet vybraných mezinárodních NGO a
domácích NGO zapojených do mezinárodních
sítí, působících v JAR k roku 2010
Počet vybraných mezinárodních NGO a
domácích NGO zapojených do mezinárodních
sítí, působících v JAR k roku 2015

silná

Bodové
hodnocení
4

velmi silná

5

střední

3

velmi silná

5

Zdroj: autor.

6.5 Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické
příslušnosti
Hovoříme-li o zapojení JAR do environmentální diplomacie, pak před rokem
1994, kdy se uskutečnily první demokratické volby v JAR a obecně vstoupila v platnost
UNFCCC, nebyla zkušenost JAR s mezinárodní environmentální agendou úplně nulová.
Již v roce 1948 se JAR stala smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o regulaci
velrybářství, přičemž zemí nelovící velryby se stala v roce 1975 (DIRCO 2017).
V témže roce se JAR stala smluvní stranou Ramsarské úmluvy o mokřadech a Úmluvy
o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin a v roce
1990 stranou Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o
látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Mimoto JAR podepsala v roce 1991 Protokol
na ochranu životního prostředí Antarktidy a v roce 1993 Úmluvu o biologické
rozmanitosti, kterou následně ratifikovala v roce 1995. V roce 1991 přistoupila
k Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a o tři roky později
k Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování (United Nations Treaty Collection 2017).
JAR, která ratifikovala UNFCCC v roce 1997, Kjótský protokol v roce 2002 a
Pařížskou dohodu v roce 2016, se naplno zapojila do každoroční mezinárodní
klimatické diplomacie a stala se výrazným aktérem klimatických konferencí. Lze to
dokladovat zejména na třech hlavních příkladech: pořádání akcí v JAR, účast na vysoké
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úrovni a předsedání nejrůznějším vyjednávacím skupinám, včetně vystupování za bloky
zemí.
JAR uspořádala dvě konference, které patří počtem delegátů ke skupině
největších konferencí v historii: v roce 2002 se konal v Johannesburgu Světový summit
udržitelného rozvoje a v roce 2011 se uskutečnila v Durbanu konference smluvních
stran UNFCCC a KP. Vedle toho se v JAR konaly další, tematicky relevantní akce jako
Partnerské fórum Klimatického investičního fondu v Kapském městě v roce 2011 (IISD
2011), seminář UNFCCC k dlouhodobému financování v Kapském městě v roce 2012
(IISD 2012), 5. Bienální summit starostů C40 v Johannesburgu v roce 2014 (IISD 2014)
a XIV. Světový lesnický kongres v Durbanu v roce 2015 (IISD 2015). Na kodaňské
klimatické konferenci v roce 2009 se do vyjednávání Kodaňské dohody zapojil přímo
prezident Zuma (ENB 2009: 27). Následně se dalších výročních klimatických
konferencí většinou účastnila ministryně životního prostředí Edna Molewa (ENB 2012:
20, ENB 2013: 18, ENB 2014: 5). Na domácí konferenci v roce 2011 se nejvyššího
segmentu zúčastnil prezident Zuma (ENB 2011: 3).
Delegáti JAR v řadě případů na klimatických konferencích hovořili za bloky
zemí, např. za africký region na konferenci smluvních stran (COP) v roce 2008, za
skupinu G-77/Čína na COP v roce 2009 a 2015 a za skupinu zemí BASIC (Brazílie,
JAR, Čína, Indie) na COP v roce 2014 a 2016 (ENB 2008: 13, ENB 2009: 11, ENB
2014: 40, ENB 2015: 9, ENB 2016: 15). Mimoto delegáti JAR spolupředsedali
množství vyjednávacích skupin, zvláště k tématům jako dlouhodobá akce, finančních
mechanismy, včetně otázek Zeleného klimatického fondu, dále závazky zemí přílohy I,
genderové otázky, věda a výzkum, metodologie, tržní mechanismy, odpovědnost a data
emisí skleníkových plynů. V některých letech spolupředsedali i více kontaktním
skupinám na jedné klimatické konferenci (ENB 2009: 16, ENB 2012: 4, ENB 2014: 14,
ENB 2016: 25).
Z výše uvedeného výčtu se jeví zapojení JAR do mezinárodní klimatické
diplomacie jako velmi silné, zejména v období po roce 2007, a proto takto hodnotím
také intenzitu tohoto jevu.
Podívejme se nyní na to, zda v případě JAR při stanovení emisních závazků
hraje roli faktor geografické příslušnosti. Zde vycházím z regionálního členění OSN
(UN Statistics Division 2017), v němž se do regionu jižní Afriky řadí tyto země:
Botswana, Lesotho, Namibie, JAR a Svazijsko. Níže uvádím srovnávací tabulku, díky
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které lze odhadnout, zda se země v uvedeném regionu chovají při deklarování svých
emisních závazků podobně či nikoli.
Tabulka č. 33
Kodaňský závazek
Stát

Botswana

Předložení
závazku
(UNFCCC
2017c)
25/1/2010

Konstrukce
závazku
NAMAs13

INDC

Síla závazku vůči
emisím 199012
nízká
xxx

vysoká
xxx

Předložení
závazku
(UNFCCC
2017a)
1/10/2015

Lesotho

xxx

xxx

xxx

xxx

30/9/2015

Namibie

xxx

xxx

xxx

xxx

29/9/2015

29/1/2010

Redukce -34 %
oproti scénářům
BAU

+70 %

+20 %

25/9/2015

xxx

xxx

xxx

xxx

29/9/2015

JAR

Svazijsko

Konstrukce
závazku
Redukce -15 %
oproti 2010
Redukce -10 až
-35 % oproti
BAU

Síla závazku
vůči emisím
1990
Nízká vysoká
+40 % +40 %
+169 %

+94 %

Redukce -89 %
oproti scénářům
BAU

+153 %

+136
%

Omezení
ročních
emisí
v rozsahu 398
až
614
MtCO2ekv.
NAMAs

+80 %

+19 %

xxx

xxx

Zdroj: Sestavil autor podle údajů UNFCCC (2017c) a UNFCCC (2017a).

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě kodaňských závazků se JAR
vymyká chování ostatních zemí v jihoafrickém regionu. JAR předložila kvantifikovaný
závazek na omezení emisí skleníkových plynů do roku 2020, zatímco tři země regionu
závazek vůbec nepředložily a čtvrtá (Botswana) jej sice předložila, avšak ve formě
souhrnu aktivit na zmírňování změny klimatu, nikoli ve formě kvantifikovaného
emisního závazku. V tomto období se tedy vzájemné působení JAR a ostatních zemí
jihoafrického regionu ve vztahu ke stanovení emisních závazků neprokázalo.
V případě předkládání INDC všechny země regionu předložily závazky zhruba
ve stejné době – na přelomu září a října 2015, přičemž JAR byla první. Konstrukce
závazků však nevykazují velkou podobnost. Dvě země (Lesotho a Namibie) jej
konstruují jako redukci emisí oproti scénáři BAU a zbylé tři země pak používají každá
vlastní konstrukci emisního závazku. JAR stanovuje rozsah minimálního a maximálního
stropu pro emise v roce 2030, Botswana stanovuje redukci emisí do roku 2030 oproti
12

Přepočty závazků na omezení emisí vůči úrovni roku 1990 jsou čerpány z Mitigation contributions.org
2017. Tam, kde si země stanoví určitý rozsah závazku či nepodmíněný a podmíněný závazek, znamená
nízká síla závazku ten méně ambiciózní okraj rozsahu závazku (či nepodmíněný závazek) a vysoká síla
závazku znamená ten ambicióznější okraj rozsahu závazku (či závazek podmíněný rozvojovou pomocí).
13
NAMAs = Nationally Appropriate Mitigation Actions (vnitrostátně vhodné akce na zmírňování změny
klimatu)
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vybranému referenčnímu roku (2010) a Svazijsko předkládá zatím pouze souhrn aktivit
na zmírňování změny klimatu, bez kvantifikovaného emisního závazku. Co se týká síly
závazků zemí regionu ve srovnání k úrovni emisí roce 1990 (Mitigation contributions
2017), tak rozpětí je poměrně velké. Máme zde tedy předložení závazků sice ve stejné
době, avšak zároveň poměrně odlišnou konstrukci i sílu závazků, takže lze říci, že
intenzita role geografické příslušnosti při deklarování emisních závazků je velmi slabá.
V obou sledovaných obdobích však JAR vychází jako lídr v síle emisních závazků s
výjimkou srovnání síly INDC Botswany a JAR na méně ambiciózní úrovni rozsahu
jejich INDC, kde závazek Botswany je silnější než závazek JAR.
Tabulka č. 34: Přehled hodnocení sledovaných jevů v oblasti „Zapojení do
mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické příslušnosti“:
Sledovaný jev

Intenzita
Slovní hodnocení

Zapojení
do
mezinárodní
klimatické
diplomacie
Role geografické příslušnosti při deklarování
kodaňských emisních závazků
Role geografické příslušnosti při deklarování
INDC

velmi silná

Bodové
hodnocení
5

není relevantní

0

velmi slabá

1

Zdroj: autor.

Závěr
Na základě analýzy vybraných faktorů ve vztahu k emisním závazkům JAR
v období Kodaňské dohody a Pařížské dohody přikládám přehled sledovaných jevů
s bodovým hodnocením jejich intenzit. Vyšší bodové hodnocení by mělo zpravidla –
podle hypotéz uvedených v kapitole 2 - přispívat k deklarování silného emisního
závazku, kromě dvou faktorů emisní náročnost hospodářství a podíl průmyslové výroby
na HDP, kde vyšší intenzita daných jevů může podle příslušných částí hypotézy H2
působit proti deklarování silných závazků.
Tabulka č. 35: Přehled hodnocení intenzit všech jevů
Sledovaný jev

Bodové hodnocení

Hospodářské podmínky
Hospodářská vyspělost

3

Emisní náročnost hospodářství

4

Podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů

1

Podíl průmyslové výroby na HDP

3
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Politické podmínky
Úroveň demokracie

4

Veřejné mínění o závažnosti problému změny klimatu

4

Programový důraz vlády na klimatickou politiku

4

Zapojování domácích aktérů

4

Zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou
4
klimatu
Působení vybraných mnohostranných environmentálních smluv a mezinárodních
NGO či domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí
Členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
4
smlouvách (2009)
Členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
5
smlouvách (2015)
Působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO
3
zapojených do mezinárodních sítí v JAR k roku 2010
Působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO
5
zapojených do mezinárodních sítí v JAR k roku 2015
Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie a faktor geografické příslušnosti
Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie
Role geografické příslušnosti při deklarování
emisních závazků
Role geografické příslušnosti při deklarování INDC

5
kodaňských

0
1

Zdroj: autor.

Z přehledu vyplývá, že vyšších a vysokých hodnot dosahuje intenzita jevů
v oblasti

politických

podmínek

a

proměnných

jako

členství

ve

vybraných

mnohostranných environmentálních smlouvách, působení vybraných mezinárodních
NGO či domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí a zapojení do mezinárodní
klimatické diplomacie. Obecně vysoké známky v těchto faktorech odpovídají relativně
velké síle mitigačního závazku JAR. Pouze u faktoru geografické příslušnosti dosahuje
intenzita nízkých hodnot. To může být dáno výraznou odlišností JAR oproti ostatním,
daleko menším zemím jihoafrického regionu, ať se to týká velikosti populace, tak i
národního hospodářství.
V rámci hospodářských podmínek naopak intenzita většiny jevů (hospodářská
vyspělost – střední intenzita; poměrně vysoká emisní náročnost hospodářství a zatím
nízký podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů) nenaplňuje představu o
podporujících podmínkách pro silný závazek. Zjištěná intenzita těchto proměnných však
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zřejmě není překážkou tomu, aby JAR deklarovala relativně silný emisní závazek ve
srovnání s jinými rozvojovými zeměmi.
Doposud tedy podporovaly relativně silný emisní závazek JAR především
politické

proměnné.

Udržení

příznivých

politických

podmínek

a

zlepšení

hospodářských podmínek může JAR pomoci k nastavení silnějších emisních závazků,
k nimž postupem času – jak předpokládá Pařížská dohoda - budou muset sáhnout i
země, které jsou v současnosti označovány za rozvojové.
Zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie přispělo k budování pozitivního
obrazu JAR v zahraničí a je předpoklad, že v rozvíjení aktivní role v mezinárodním
klimatickém režimu, včetně role regionálního lídra bude JAR pokračovat. Je zřejmé, že
zlepšování hospodářských podmínek však i nadále představuje velkou výzvu, a to nejen
pro JAR, ale i další, méně rozvinuté země, které zastihlo měnící se globální klima
v méně příznivé pozici hospodářského vývoje, než jsou dnešní hospodářsky vyspělé
země. V této souvislosti budou zcela jistě i nadále hrát důležitou roli efektivní oficiální
rozvojová pomoc a účinné využívání finančních mechanismů ustavených v rámci
mezinárodního klimatického režimu. Právě dostupností prostředků z těchto rozvojových
nástrojů rozvojové země, včetně JAR, často podmiňují přijetí progresívnějších opatření
na zmírňování změny klimatu.

ZÁVĚR
Tato práce se zabývala otázkou, jak silné jsou emisní závazky vybraných
smluvních stran UNFCCC v období Kodaňské dohody a přijetí Pařížské dohody a které
faktory vykazují souvislost se silou deklarovaných závazků. Cílem bylo doplnit
dosavadní výzkum v oblasti jednání států v rámci problematiky globálních veřejných
statků, a to o analýzu vlivu faktorů na sílu emisních závazků, které jsou ústředním
prvkem mezinárodního klimatického režimu. Vliv faktorů jsem zkoumal ve dvou
kontextech, které měly jeden společný a jeden odlišný znak. Na jedné straně je spojoval
rys univerzality – tedy vybídnutí rozvinutých i rozvojových smluvních stran UNFCCC
deklarovat emisní závazky, a na straně druhé je odlišoval charakter rámce, v němž měly
být emisní závazky deklarovány – tedy právní nezávaznost Kodaňské dohody a právní
závaznost Pařížské dohody.
Sílu emisních závazků jsem určil pomocí jednotné intervalové škály, která
reflektuje procentní snížení či omezení emisí skleníkových plynů oproti úrovni emisí
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v daném referenčním roce, jež je možné odvodit z deklarovaných emisních závazků. Do
výběru jsem zahrnul smluvní strany na základě dvou kritérií: i) jejich podíl emisí
skleníkových plynů přesahuje 0,099 % na celkových globálních emisích skleníkových
plynů, a ii) smluvní strany deklarovaly emisní závazek, jejž lze kvantifikovat a převést
na uvedenou intervalovou škálu. Při použití těchto dvou kritérií jsem zahrnul do výběru
v prvním období Kodaňské dohody celkem 27 případů (26 zemí a EU) a ve druhém
období Pařížské dohody 54 případů (53 zemí a EU).
V obou obdobích lze pozorovat obdobné rozdělení síly emisních závazků
z hlediska rozlišení zemí na rozvinuté a rozvojové. Zatímco členové OECD a země
v přechodu k tržnímu hospodářství se nacházejí v polovině zemí se silnějšími závazky,
rozvojové země lze nalézt především ve druhé polovině zemí se slabšími závazky.
Z toho lze intuitivně usuzovat na působení principu společných, avšak rozdílných
odpovědností a odpovídajících schopností při deklarování emisních závazků, a to bez
ohledu na to, zda je smluvní strany deklarují v kontextu právně nezávazné či závazné
dohody. Do určité míry lze v obou obdobích vypozorovat také jistou regionální
sounáležitost související s hospodářskou vyspělostí daných smluvních stran: např.
podobně silné závazky evropských členů OECD (EU, Norsko, Švýcarsko), nebo
neevropských členů OECD (Japonsko, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland), a též
většiny zemí bývalého SSSR uvedených ve výběru. V období Pařížské dohody lze navíc
identifikovat také podobně silné závazky u některých jihoamerických zemí (Argentina,
Peru, Ekvádor, Kolumbie, Brazílie) a v polovině slabších závazků lze najít podobně
silné závazky některých afrických zemí (Tanzanie, Mali, Súdán, Etiopie, Angola). Není
bez zajímavosti, že členové Organizace zemí vyvážejících ropu, kteří deklarovali emisní
závazek, se v období Pařížské dohody pohybují v polovině zemí se slabšími závazky
kromě jednoho člena (Ekvádor) a v období Kodaňské dohody tyto země závazky
nedeklarovaly.
V rámci zkoumání vlivu faktorů na sílu závazků odvozených z teoretických
přístupů racionalismu v liberální perspektivě a konstruktivismu jsem za použití
mnohonásobné lineární regresní analýzy a tří případových studií došel k následujícím
závěrům.
Výsledky vybrané metody regresní analýzy ukázaly, že navzdory odlišnému
právnímu charakteru Kodaňské dohody a Pařížské dohody jsem ve výsledném
regresním modelu identifikoval v obou obdobích statistickou významnost u dvou
stejných proměnných hospodářská vyspělost a podíl energie z alternativních a
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jaderných zdrojů, i když tyto proměnné indikovaly statistickou významnost v prvním a
druhém období na různé hladině významnosti. Statistická významnost u proměnné
hospodářská vyspělost byla zjištěna v prvním období na 1% hladině významnosti a ve
druhém období na 10% hladině významnosti, kdežto u proměnné podíl energie
z alternativních a jaderných zdrojů tomu bylo naopak. U další proměnné emisní
náročnost hospodářství jsem evidoval 10% statistickou významnost v prvním období
(ovšem s opačným efektem, než hypotéza předpokládala), která se ve výsledném
modelu ve druhém období již neprojevila. U proměnných podíl průmyslu na HDP,
úroveň demokracie, členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
smlouvách a působení vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO zapojených do
mezinárodních sítí se statistická významnost neprojevila ani v jednom období, kromě
úrovně demokracie, která v období Pařížské dohody sice v bivariačním modelu
vykázala statistickou významnost, avšak ve výsledném modelu již nikoli.
Zdá se tedy, že při deklarování síly emisních závazků vybrané smluvní strany
reflektují podobné faktory bez ohledu na právní závaznost mezinárodního rámce.
Platnost tohoto vysvětlení je pochopitelně omezená tím, že jsem pozoroval pouze dva
existující kontexty pro univerzální zapojení smluvních stran do deklarování emisních
závazků, protože se v mezinárodním klimatickém režimu zatím více takových
příležitostí nevyskytuje. Je třeba proto vzít v úvahu i časové hledisko, tedy časovou
posloupnost obou kontextů. Z tohoto pohledu mohlo být chování smluvních stran
v kontextu pozdější Pařížské dohody ovlivněno předchozím chováním smluvních stran
v kontextu Kodaňské dohody. Toto by svědčilo o významu Kodaňské dohody jako
jistém precedentu pro pozdější chování smluvních stran v deklarování emisních
závazků.
Podle výše uvedených výsledků regresní analýzy se tedy potvrdila relevance
hypotézy H1 (pozitivní efekt podílu energie z alternativních a jaderných zdrojů na sílu
emisních závazků) a části hypotézy H2 týkající se hospodářské vyspělosti. Tyto
výsledky nejsou překvapivé, neboť potvrzují vliv určitých domácích zájmů na
rozhodování států v mezinárodní politice ochrany klimatu. V případě energetické
proměnné byl výsledek očekávatelný vzhledem k významu vlivu energetiky na celkové
emise skleníkových plynů. V této souvislosti se jeví jako výhoda disponovat
alternativními a jadernými zdroji energie, kdy vyšší podíl této energie vykazuje
pozitivní účinek na sílu emisních závazků. V případě úrovně hospodářského vývoje
mohou méně rozvinuté země předpokládat nutný vyšší růst hospodářství a s ním
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spojený určitý růst emisí skleníkových plynů. Proto mohou tyto země sáhnout
k deklaraci slabších emisních závazků, než zpravidla deklarují hospodářsky vyspělejší
země.
Zde se může projevovat důležitý princip společných, avšak rozdílných
odpovědností a odpovídajících schopností států, podle něhož by rozvinuté země měly jít
příkladem v přijímání emisních závazků. Jak jsem již uvedl v kapitole 1, tento princip
odkazuje především na ideu odpovídajících schopností smluvních stran přispívat
k ochraně klimatu a obsahuje tedy v sobě racionální prvek kalkulace nákladů a výnosů.
Podle standardního výkladu se nevztahuje výše uvedený princip k historickým emisím
(Soltau 2011: 191), takže tento princip nepředstavuje vlastní hodnotu sám o sobě
založenou na historické odpovědnosti, podle níž by se smluvní strany měly chovat
v přijímání emisních závazků bez ohledu na kalkulaci nákladů a výnosů, jak by
předpokládal konstruktivistický pohled. Pozitivní efekt hospodářské vyspělosti na sílu
emisních závazků lze chápat jako známku toho, že i v případě klimatických
mezinárodních dokumentů, které nestanoví jednotlivým smluvním stranám konkrétní
výši emisních závazků, se princip společných, avšak rozdílných odpovědností a
odpovídajících schopností projevuje.
Jednání podle principu společných, avšak rozdílných odpovědností a
odpovídajících schopností lze nepřímo odhadovat také na příkladu proměnné emisní
náročnost hospodářství, která oproti očekávání negativního efektu vykázala v regresní
analýze v prvním období určitý pozitivní efekt na sílu závazků. Je možné, že v tomto
případě způsobil efekt s opačným znaménkem právě citovaný princip, neboť rozvojové
země s nízkou emisní náročností volily slabší závazky, a naopak řada rozvinutých zemí
s vyšší emisní náročností deklarovala silnější závazek.
Zjištěné výsledky regresní analýzy jsou ve srovnání se závěry dosavadní
literatury zabývající se příbuznými tématy relevantní ve třech pohledech: Zaprvé
doplňují dosavadní literaturu o poznatek, že v případě síly emisních závazků prokázala
pozitivní efekt proměnná podíl energie z alternativních a jaderných zdrojů, jíž byla
doposud věnována poměrně malá pozornost, neboť v literatuře byla zkoušena spíše
proměnná zájmy emitentů skleníkových plynů, jejíž vliv na klimatická vyjednávání
v oblasti redukčních závazků se však neprokázal (Weiler – Bailer 2015: 57). Zadruhé,
byl potvrzen očekávaný vliv hospodářské vyspělosti na sílu emisních závazků, což bylo
v dosavadním výzkumu zjištěno i v jiných tématech, jako je např. přistupování k
mezinárodním environmentálním smlouvám (Bernauer et al. 2009: 23) nebo přijímání
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politických závazků ke zmírňování změny klimatu (Bättig – Bernauer 2009: 297). Tím
se rozšiřuje platnost vlivu této důležité proměnné i na další empirickou oblast
mezinárodních environmentálních vztahů.
Zatřetí bylo zajímavé analyzovat, jaký vliv budou mít na sílu emisních závazků
proměnné, jako je podíl průmyslové výroby na HDP, úroveň demokracie a zapojení do
vybraných mnohostranných environmentálních smluv, neboť dosavadní literatura
nedávala v příbuzných tématech jednoznačné výsledky. V této souvislosti výsledek
regresní analýzy v této práci zařadil téma síly emisních závazků mezi témata, u nichž se
v předchozích studiích také nepotvrdil vliv proměnných podíl průmyslové výroby na
HDP (na ratifikaci Kjótského protokolu – viz Yamagata et al. 2012: 260 a 263), úroveň
demokracie (na utváření kooperativních pozic pro vyjednávání redukčních emisních
závazků - Weiler – Bailer 2015: 57) a členství v mezinárodních organizacích (na
utváření spolupracujících pozic na podporu redukčních emisních závazků - Weiler –
Bailer 2015: 57).
Případové studie zaměřené na Evropskou unii (EU), Ruskou federaci (RF) a
Jihoafrickou republiku (JAR) umožnily prozkoumat vliv proměnných, použitých
v regresní analýze, ve větším detailu na konkrétních případech, a dále také těch
proměnných, k nimž chybí dostatek dat na větší počet případů či které se obtížně
kvantifikovatelně operacionalizují (veřejné mínění o závažnosti problému změny
klimatu, programový důraz na klimatickou politiku, zapojování domácích aktérů,
zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnou klimatu, zapojení do
mezinárodní klimatické diplomacie, role geografické příslušnosti při deklarování
kodaňských emisních závazků a zamýšlených vnitrostátně stanovených příspěvků
v souvislosti s Pařížskou dohodou). Je zřejmé, že závěry z těchto případových studií,
které se zaměřily na smluvní strany s variancí hodnot nezávislých proměnných a
s relativně silným závazkem, nejsou tak silné jako výsledky regresní analýzy. Tyto
závěry představují především detailnější pohled na situaci vybraných smluvních stran,
které jsou důležitými hráči v mezinárodním klimatickém režimu, a užitečný příspěvek
k porozumění jejich jednání ve vztahu k deklarování silného emisního závazku. Zatímco
mnohonásobná regresní analýza je nástrojem ke zjištění statistické závislosti
predikované proměnné na více nezávislých proměnných s určením relativní síly vlivu
jednotlivých proměnných na závislou proměnnou, pak jednotlivé případové studie
umožňují posoudit intenzitu zkoumaných nezávislých proměnných v reálné situaci dané
smluvní strany podle smysluplných kritérií vhodných pro danou proměnnou (např. pro
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úroveň demokracie jsem použil pro rozlišení intenzit klasifikaci indexu demokracie
podle týdeníku The Economist (The Economist 2007), pro kategorizaci hospodářské
vyspělosti jsem použil klasifikaci Světové banky (World Bank 2017d) atd.).
Nejsilnější intenzitu nejvíce nezávislých proměnných na podporu silného
emisního závazku jsem pozoroval u Evropské unie, kde politické proměnné i proměnné
jako členství ve vybraných mnohostranných environmentálních smlouvách, působení
vybraných mezinárodních NGO a domácích NGO zapojených do mezinárodních sítí,
zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie a role geografické příslušnosti při
deklarování kodaňských emisních závazků a INDC vykázaly vysoké známky. V případě
EU se tak potvrdily hypotézy H3, H4 a H5. I v případě většiny hospodářských
proměnných byla identifikována taková intenzita proměnných, která podporuje silný
závazek podle předpokladu hypotézy H2. Pouze u podílu energie z alternativních a
jaderných zdrojů jsem odvodil nižší známku, na jejímž základě nelze v případě EU
usuzovat o významné podpůrné roli této proměnné ve prospěch silného emisního
závazku podle hypotézy H1. V kontextu všech hodnocených nezávislých proměnných
EU je však slabá známka pro tuto proměnnou výjimkou, která spíše svědčí o rezervách
EU v této oblasti, než aby výrazně překážela Evropské unii v přijímání silných emisních
závazků. Vysoké hodnocení většiny nezávislých proměnných bylo očekávatelné, neboť
EU se umístila v pořadí smluvních stran podle síly emisního závazku na předních
pozicích v obou obdobích. Uvedená zjištění potvrzují ambiciózní a progresívní roli EU
v mezinárodní politice ochrany klimatu, jak je nastíněna i v dosavadní literatuře (Karns
– Mingst 2010: 524; Vogler 2011: 350). V případové studii k EU jsem neidentifikoval
žádný zásadní faktor, který by měl působit na oslabení role EU jako lídra
v mezinárodním klimatickém režimu.
Rozbor intenzit proměnných u RF potvrdil specifičnost tohoto případu, který je
podobný i dalším zemím bývalého SSSR (Josephson et al. 2013: 294). Většina
vnitrostátních politických proměnných vykazuje spíše nižší známky intenzity a nejeví se
tak, že by podporovaly silný emisní závazek. Ve většině proměnných se tak nepotvrdila
hypotéza H3, když pouze část této hypotézy vztahující se k veřejnému mínění v prvním
kodaňském období vykázala silnou intenzitu, kterou by se dal zdůvodnit silný emisní
závazek. Dále se nepotvrdila část hypotézy H4 týkající se proměnné mezinárodní NGO
a domácí NGO zapojené v mezinárodních sítích, a část hypotézy H5, jež se týká
zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie, také nevykazuje silnou intenzitu, která
by korespondovala se silným emisním závazkem.
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V případě hospodářských proměnných je to pouze proměnná hospodářská
vyspělost, která by mohla napovídat o podpoře pro silnější emisní závazek, neboť
zaznamenala mezi prvním a druhým obdobím určité posílení v intenzitě ze střední
úrovně na silnou, byť na dolní hranici této silné intenzity. Předpoklad této části
hypotézy H2 by tedy bylo možné v případě RF uznat. Proměnná emisní náročnost
hospodářství mezi uvedenými dvěma obdobími poklesla ze silné intenzity na střední a
proměnná podíl průmyslu na HDP vykázal střední intenzitu, takže z toho nelze zcela
dovodit potvrzení předpokladů v částech hypotézy H2, které se týkají těchto
proměnných. Předpoklad hypotézy H1 se podobně jako v případě JAR u RF nepotvrdil,
neboť podíl energie z jaderných a alternativních zdrojů zůstává nízký, i když RF
deklarovala silný emisní závazek.
Jsou to především dvě proměnné, které pomáhají porozumět silnému emisnímu
závazku RF, a to členství ve vybraných mnohostranných environmentálních smlouvách
a geografická příslušnost. Specifická historická situace na začátku 90. let 20. století
v podobě politické a hospodářské změny, která ne zcela dobrovolně nastala v prostoru
tehdejšího SSSR, spojuje v tomto ohledu země bývalého SSSR a umožňuje jim
deklarovat silné emisní závazky, jimž reálně mohou dostát bez výrazné dodatečné
snahy. Zároveň tyto silné emisní závazky mohou využít jako argument, že jsou platnými
členy mezinárodního klimatického režimu. V této souvislosti lze také porozumět tomu,
proč je nezávislá proměnná členství ve vybraných mnohostranných smlouvách
v případové studii k RF relevantní, neboť tato proměnná může RF a podobné země
motivovat k deklaraci silného emisního závazku, byť většina ostatních nezávislých
proměnných u RF silnému závazku nenasvědčuje. Části hypotézy H4 a H5, které se
týkají proměnných členství ve vybraných mnohostranných environmentálních
smlouvách a geografická příslušnost, lze tedy v případě RF potvrdit.
Z rozboru proměnných nevyplývá existence solidního zázemí v RF pro
progresívní vnitrostátní klimatickou politiku ani předpoklady pro vedoucí roli
v mezinárodní klimatické agendě. Z případové studie naopak vyplývá, že ani do
budoucna nelze vyloučit ambivalentní postoj RF ke globálním klimatickým otázkám.
Takového přístupu bude moci RF i nadále využívat ve vyjednávání výhodnějších pozic
v řadě oblastí klimatického režimu, ať jde o obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, výhodnější započítávání role lesů do emisních závazků aj. RF se
přitom může opřít o svou specifickou pozici jako stále velkého producenta emisí
skleníkových plynů, dále o svůj status země v přechodu k tržní ekonomice, a také země
146

disponující velkou plochou lesních porostů, což je významný faktor v mezinárodním
klimatickém vyjednávání.
JAR vykázala velmi silnou či silnou intenzitu politických proměnných i
proměnných jako členství ve vybraných mnohostranných environmentálních smlouvách,
působení vybraných mezinárodních nevládních organizací a domácích NGO zapojených
do mezinárodních sítí a zapojení do mezinárodní klimatické diplomacie, kromě
geografické příslušnosti. V případě JAR se tedy potvrdila hypotéza H3 a H4, přičemž u
hypotézy H5 se potvrdila pouze část týkající se zapojení do mezinárodní klimatické
diplomacie, zatímco část této hypotézy ve vztahu ke geografické příslušnosti se
nepotvrdila. To lze vysvětlit specifiky jihoafrického regionu, v němž ostatní země jsou
z hlediska klimatického režimu ve zcela jiném postavení než JAR, ať již jde o velikost
ekonomiky či další související parametry. Na potvrzené části hypotézy H5 ohledně
klimatické diplomacie lze naopak demonstrovat budování identity JAR jako důležitého
hráče mezinárodního klimatického režimu, což potvrzuje chápání této role JAR v
dosavadní literatuře (např. Hochstetler – Milkoreit 2014: 232).
V případě hospodářských proměnných jsem u JAR neidentifikoval takovou
intenzitu, která by napomáhala podpoře silného emisního závazku, i když u proměnné
hospodářská vyspělost (část hypotézy H2) je nutné vzít v úvahu, že na rozvojovou zemi
má tato proměnná relativně vysokou hodnotu (střední intenzita), a proto - i dle
očekávání – je emisní závazek ve srovnání s ostatními rozvojovými zeměmi relativně
silný. Silná intenzita emisní náročnosti hospodářství sice jde proti předpokladu
části hypotézy H2, která se týká této proměnné, avšak odpovídá pozitivnímu efektu této
proměnné na sílu závazků zjištěnému v regresní analýze v prvním kodaňském období.
Podíl průmyslu na HDP vykázal střední intenzitu, takže z toho nelze příliš usoudit na
potvrzení předpokladu v části hypotézy H2, která se týká této proměnné. Hypotéza H1 se
v případě JAR kvůli velmi nízkému podílu alternativní a jaderné energie nepotvrdila.
To, že se v případě JAR předpoklady pro přijímání silných emisních závazků
obsažených v hypotézách s hospodářskými proměnnými spíše nepotvrdily a že se
naopak většinově potvrdily tyto předpoklady s politickými proměnnými a proměnnými
odvozenými z konstruktivismu, patrně odráží situaci, kdy realizace opatření na
transformaci relativně emisně náročného hospodářství založeného na významných
zdrojích fosilních paliv, zejména uhlí, zatím zaostává (Odeku - Meyer 2010: 160) za
vcelku pozitivním přístupem v oblasti politiky na ochranu klimatu či zapojení na
mezinárodní úrovni.
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JAR tedy potvrzuje roli regionálního lídra v mezinárodním klimatickém režimu,
který současně představuje rozvojovou zemi s relativně progresívní klimatickou
politikou. Je zřejmé, že zejména v oblasti hospodářských proměnných je řada překážek,
které musí JAR překonat na cestě k nízkouhlíkové ekonomice, nicméně vnitrostátní
politické proměnné indikují, že JAR může i do budoucna hrát pozitivní roli
v mezinárodní politice na ochranu klimatu. Při zlepšení úrovně hospodářské vyspělosti
může JAR svou pozici v klimatickém režimu ještě posílit.
Jak jsem již uvedl v úvodu této práce, použití vybraných teoretických přístupů
nemělo sloužit ke zjištění, který z nich lépe reflektuje zkoumanou problematiku, nýbrž
byly využity k odvození nezávislých proměnných tak, aby stanovení hypotéz nebylo
arbitrární. Domnívám se, že použití obou přístupů splnilo svůj účel i v případech, kdy se
hypotézou předpokládaná souvislost nepotvrdila, neboť i takový výsledek představuje
užitečné doplnění k dosavadnímu výzkumu, který sice používal podobné proměnné, ale
nezabýval se emisními závazky jako takovými, nýbrž preferencemi a vyjednávacími
pozicemi a participací států na mezinárodních smlouvách. V regresní analýze se
statistická významnost vybraných proměnných odvozených z konstruktivismu sice
neprokázala, ale v případových studiích, kde jsem mohl využít i další proměnné, které
by se daly jen obtížně operacionalizovat pro použití do regresního modelu, nebo k nimž
chyběla data v řadě případů, některé z takových proměnných vykázaly pozitivní
souvislost podle předpokladu stanovených hypotéz. Použití racionalistického i
konstruktivistického

přístupu

ve

výzkumu

týkajícím

se

mezinárodních

environmentálních vztahů vidím tedy jako užitečné.
Před nastíněním doporučení, která vyvozuji z výše uvedených závěrů, je třeba
připomenout určité limity zvoleného výzkumného rámce. V praxi se často naráží na
určitá omezení ve využitelnosti nezávislých proměnných, což se může odrazit v nižší
hodnotě vysvětlující variance vlivu nezávislých proměnných na závislou proměnnou.
Dále, zvolený koncept síly emisního závazku sice dobře vystihuje vzájemné rozdíly
mezi deklarovanými emisními závazky, avšak nemůže podchytit rozdíly v ambicích
emisních závazků vůči jednotnému vybranému cíli na udržení nárůstu průměrné
globální teploty. Konkurenčních kritérií pro posouzení takových ambicí však existuje
více, jak jsem naznačil v části 2.1, a neexistuje prozatím shoda na preferenci některého
z těchto kritérií. Použití různých kritérií přináší poměrně rozdílné výsledky a bylo by
vhodné do budoucna prozkoumat, zda některé z existujících kritérií by mohlo
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představovat kompromisní způsob, jak posuzovat ambice jednotlivých emisních
závazků.
Z vývoje mezinárodního klimatického režimu, jak jsem jej naznačil v kapitole 1,
je zřejmé, že jeho hlavní páteří jsou emisní závazky přijímané a následně naplňované
smluvními stranami. Čím silnější tyto závazky budou, tím lépe se bude naplňovat cíl
stanovený v UNFCCC a jejích prováděcích instrumentech. Regresní analýza ukázala
pozitivní efekt proměnné podíl alternativní a jaderné energie na sílu emisních závazků
(zvláště ve druhém období v souvislosti s Pařížskou dohodou) a zároveň z případových
studií k EU, RF i JAR vyplynulo, že všechny tyto smluvní strany, i když se jedná o
smluvní strany s relativně silnými závazky, mají rezervy v posílení tohoto ukazatele.
Potenciál pro zvýšení tohoto indikátoru lze spatřovat také u většiny smluvních stran,
které byly zahrnuty do výběru pro regresní analýzu, neboť jejich podíly alternativní a
jaderné energie jsou relativně nízké (World Bank 2017b).
Proto se jeví jako vhodné - pro usnadnění přijímání silnějších emisních závazků
- podporovat zvyšování podílu energie z nefosilních, tj. alternativních a – kde je to
ekonomicky a politicky průchozí – jaderných zdrojů. Posledně zmíněný zdroj energie
vzbuzuje v některých zemích větší či menší kontroverze, a proto nemusí být takové
doporučení v řadě případů politicky průchodné a ekonomicky zdůvodnitelné. Na druhou
stranu představují stávající kapacity jaderné energetiky zdroj energie z nefosilních
zdrojů, která dnes hraje jistou roli v úsilí o snižování emisí skleníkových plynů a může
ji hrát po přechodnou dobu, než se podaří vyvinout další alternativní zdroje nebo
navrhnout proveditelné širší využití stávajících alternativních zdrojů energie.
Zkoumání síly emisních závazků podle Kodaňské dohody a Pařížské dohody,
které ponechávají volnost ohledně stanovení síly závazku na jednotlivých smluvních
stranách, je dobrým testem toho, jak se uplatňuje důležitý princip společných, avšak
rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností, podle něhož by hospodářsky
vyspělé státy měly přijímat silnější emisní závazky a jít příkladem v ochraně klimatu.
To se v regresní analýze do určité míry projevilo prostřednictvím pozitivního efektu
proměnné hospodářská vyspělost. Doporučením pro budoucnost by v tomto smyslu
však neměl být hospodářský růst za každou cenu. Právě růst bez environmentálních
ohledů vedl k přeshraničním (regionálním či globálním) environmentálním problémům,
které byly postupně identifikovány a jsou řešeny v rámci mnohostranných
environmentálních smluv. Mělo by se jednat o udržitelný hospodářský růst, často
označovaný také jako zelený růst - koncept OECD (OECD 2017b). Takový
149

hospodářský růst by jednak bral v úvahu environmentální hlediska, a jednak by umožnil
rozvojovým zemím dostat se postupně na úroveň, která by jim usnadnila přijímat
silnější závazky v ochraně životního prostředí i klimatu. Budoucnost ukáže, zda je něco
takového uskutečnitelné v globálním měřítku a nikoli jen v omezených případech.
K tomu bude zapotřebí i pozitivní podpůrná role domácích politických faktorů, jak
ukázaly případové studie k EU a JAR, a také pokračování zapojení států či regionálních
bloků do příslušných mezinárodních smluv. Pozitivní role takového zapojení se ukázala
ve všech třech případových studiích.

SUMMARY
This dissertation dealt with the question of how strong the emission
commitments of the selected Parties to the UNFCCC are at the time of the Copenhagen
Accord and the adoption of the Paris Agreement, and which factors indicate a
relationship with the strength of the declared commitments. The aim was to complement
the existing research on global public goods by analysing the effect of factors on the
strength of emission commitments, which are a central element of the international
climate regime. I have examined the influence of factors in two contexts, which had one
common and one different character. On the one hand, they share the feature of
universality – i.e. the invitation of the developed and developing UNFCCC Parties to
declare emission commitments, and on the other, they are distinguished by the nature of
the framework in which emission obligations should be declared – i.e. the non-binding
Copenhagen Accord and the legally-binding the Paris Agreement.
I have determined the strength of emission commitments using a single interval
scale that reflects the percentage reduction or limitation of greenhouse gas emissions
compared to the emission level in a given reference year that can be deduced from the
declared emission commitments. I have included the Parties on the basis of two criteria:
(i) their share of greenhouse gas emissions exceeds 0.099 % of total global GHG
emissions; and (ii) the Parties have declared an emission commitment that can be
quantified and converted to the afore-mentioned interval scale. Using these two criteria,
I included a total of 27 cases (26 countries and the EU) in the first period of the
Copenhagen Accord and 54 cases (53 countries and the EU) in the second period of the
Paris Agreement.
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In both periods, a similar distribution of the strength of emission commitments
can be observed from the point of view of the differentiation of developed and
developing countries. While OECD members and countries in transition to a market
economy are in the half of countries with stronger commitments, developing countries
can be found mainly in the second half of countries with weaker commitments. From
this, an intuitive judgment can be made that the principle of common but differentiated
responsibilities and respective capabilities plays a role in declaring emission
commitments, regardless of whether the Parties declare them in the context of a legally
binding or non-binding agreement. To some extent, a certain degree of regional
relevance related to the economic wealth of the Parties concerned may also be observed:
e.g. similarly strong commitments by the European OECD members (EU, Norway,
Switzerland) or non-European OECD members (Japan, USA, Canada, Australia, New
Zealand), as well as most of the former Soviet Union countries included in the sample.
Moreover, in the period of the Paris Agreement, similarly strong commitments can be
identified in some South American countries (Argentina, Peru, Ecuador, Colombia,
Brazil) and, in the half of weaker commitments, similarly strong commitments by some
African countries (Tanzania, Mali, Sudan, Ethiopia, Angola) . It is not without interest
that the Organization of the Petroleum Exporting Countries members that declared the
emission commitment in the Paris Agreement period are in the half of countries with
weaker obligations except for one member (Ecuador), and in the Copenhagen Accord
period these countries did not declare their commitments.
Having explored the influence of factors on the strength of commitments derived
from the theoretical approaches of rationalism in a liberal perspective and
constructivism, while using multiple linear regression analysis and three case studies, I
came to the following conclusions.
The results of the selected regression analysis method showed that, despite the
different legal character of the Copenhagen Accord and the Paris Agreement, statistical
significance was identified in two identical variables economic wealth and share of
alternative and nuclear energy in both periods in the resulting regression model,
although those variables indicated statistical significance in the first and second period
at a different level of significance. Statistical significance for the variable economic
wealth was found in the first period at 1% significance level and in the second period at
10% significance level, whereas the variable share of alternative and nuclear energy
was the opposite. In the other variable emission intensity of the economy I recorded 10%
151

statistical significance in the first period (but with the opposite effect than assumed by
the hypothesis), which did not show up in the resulting model in the second period. The
variables the share of industry on GDP, level of democracy, membership in selected
multilateral environmental treaties and operation of selected international NGOs and
domestic NGOs involved in international networks did not prove statistical significance
in any of the two periods, except for the level of democracy, which indicated statistical
significance in the bivariate model in the Paris Agreement period, but not in the
resulting model anymore.
Therefore, it seems that similar factors are reflected in the declaration of the
strength of emission commitments by the selected Parties, irrespective of the legality of
the international framework. Of course, this explanation is limited by the fact that I have
only observed two existing contexts for the universal involvement of the Parties in the
declaration of emission commitments, because there are not more such opportunities in
the international climate regime. It is therefore necessary to take into account the time
aspect, i.e. the time sequence of both contexts. From this point of view, the behaviour of
the Parties in the context of the later Paris Agreement could have been influenced by the
previous behaviour of the Parties in the context of the Copenhagen Accord. This would
indicate the importance of the Copenhagen Accord as a certain precedent for later
behaviour of the Parties in the declaration of emission commitments.
The above-mentioned regression analysis results thus showed the relevance of
the hypothesis H1 (positive effect of share of alternative and nuclear energy on the
strength of emission commitments) and part of the H2 hypothesis related to economic
wealth. These results are not surprising, as they confirm the influence of certain
domestic interests on state decision-making in international climate policy. In the case
of the energy variable, the result was expected due to the importance of the impact of
energy on total greenhouse gas emissions. In this context, it seems to be an advantage to
have alternative and nuclear sources of energy, where a higher share of this energy has a
positive effect on the strength of emission commitments. In the case of the level of
economic development, less developed countries may expect a necessary higher growth
of the economy and the associated increase in greenhouse gas emissions. Therefore,
these countries might declare weaker emission commitments than economically more
advanced countries usually declare.
In this regard, an important principle of common but differentiated
responsibilities and respective capabilities of states can be shown here, according to
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which developed countries should take the lead in accepting emission commitments. As
I have already mentioned in Chapter 1, this principle refers primarily to the idea of the
Parties' ability to contribute to climate protection and thus contains a rational element of
costs and benefits calculation. According to the standard interpretation, the
aforementioned principle does not apply to historical emissions (Soltau 2011: 191), so
this principle does not represent a value in itself based on historical responsibility,
according to which the Parties should act in accepting emission obligations regardless of
costs and benefits calculations, as would have been assumed by a constructivist view.
The positive effect of economic wealth on the strength of emission commitments can be
understood as a sign that, even in the case of international climate documents, which do
not provide for specific targets of emission commitments for each Party, the principle of
common but differentiated responsibilities and respective capabilities is reflected.
Acting according to the principle of common but differentiated responsibilities
and respective capabilities can also be indirectly estimated on the example of the
variable emission intensity of the economy, which in the regression analysis - in contrast
with the expected negative effect - showed a certain positive effect on the strength of
the commitments in the first period. It is possible that in this case, the opposite effect
was caused by the above-mentioned principle, as developing countries with low
emission intensity chose weaker commitments, and a number of developed countries
with higher emission intensity declared a stronger commitment.
In comparison with the conclusions of the previous literature dealing with
related topics, the findings of the regression analysis are relevant in three regards:
Firstly, they complement the existing literature with the observation that the variable
share of alternative and nuclear energy proved to have a positive effect on the strength
of emission commitments. So far, relatively little attention has been paid to this variable
as it was rather the variable greenhouse gas emitters interests that was tested in the
literature, but its impact on climate negotiations in the field of reduction commitments
has not been proven (Weiler - Bailer 2015: 57). Secondly, the expected impact of
economic wealth on the strength of emission commitments has been confirmed, as has
been found by the existing literature also in other areas, such as accessing to
international environmental treaties (Bernauer et al. 2009: 23), or accepting political
commitments to mitigate climate change (Bättig - Bernauer 2009: 297). This extends
the validity of this important variable to another empirical area of international
environmental relations.
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Thirdly, it was interesting to analyze the impact of variables, such as share of
industrial production on GDP, level of democracy and involvement in selected
multilateral environmental treaties on the strength of emission commitments, as the
previous literature did not give clear results in related topics. In this context, the result
of the regression analysis in this dissertation included the issue of the strength of
emission commitments among the topics that in previous studies have not confirmed the
impact of the variable share of industrial production on GDP (on ratifying the Kyoto
Protocol - see Yamagata et al. 2012: 260 and 263), level of democracy (on formulation
of cooperative positions for the negotiation of reduction emission commitments - Weiler
- Bailer 2015: 57) and membership in international organizations (on formulations of
cooperative positions in support of reducing emission commitments - Weiler - Bailer
2015: 57).
The case studies on the European Union (EU), Russian Federation (RF) and
South Africa (SA) enabled to explore the impact of the independent variables used in
the regression analysis in a greater detail on concrete cases, as well as of those variables
which lack data for a number of cases or that are difficult to operationalize (public
opinion on the importance of the climate change issue, programmatic emphasis on
climate policy, involvement of domestic actors, raising awareness of climate change
issues, engaging in international climate diplomacy, the role of geographic affiliation in
declaring Copenhagen emission commitments and the intended nationally determined
contributions related to the Paris Agreement).
It is clear that the conclusions from these case studies, which focused on the
Parties with variance in values of the independent variables and a relatively strong
commitment, are not as strong as the results of the regression analysis. These
conclusions mainly represent a more detailed view of the situation of the selected
Parties, which are important players in the international climate regime, and a useful
contribution to understanding their actions in relation to the declaration of a strong
emission commitment. While multiple regression analysis is a tool to determine the
statistical dependence of a predicted variable on more independent variables with the
determination of the relative influence weight of individual variables on the dependent
variable, then individual case studies allow to assess the intensity of the explored
independent variables in the real situation of a given Party according to the meaningful
criteria appropriate to the variable (for example, to differentiate the intensity of the level
of democracy, I used the classification of the index of democracy according to The
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Economist (The Economist 2007), or for the categorization of economic wealth, I used
the World Bank classification (World Bank 2017d), etc.).
The strongest intensity of the most independent variables to support a strong
emission commitment was observed in the European Union, where political variables
and variables such as membership in selected multilateral environmental treaties,
operation of selected international NGOs and domestic NGOs involved in international
networks, engagement in international climate diplomacy and the role of geographic
affiliation for deciding on Copenhagen emission commitments and INDC showed high
marks. In the case of the EU, the hypotheses H3, H4 and H5 were thus confirmed. Also
for most of the economic variables, such a variables intensity has been identified that
supports a strong commitment in line with the H2 hypothesis. Only for the share of
alternative and nuclear energy, I inferred a lower mark on the basis of which it is not
possible to consider the significant supporting role of this variable in the EU in favour
of a strong emission commitment under the H1 hypothesis. However, in the context of
all evaluated EU independent variables, the low mark for this variable is an exception,
which rather points to the EU's reserves in this area than to be a significant impediment
for the European Union in adopting strong emission commitments. The high ranking of
most of the independent variables was expected, as the EU ranked in the top positions in
both periods among the Parties according to the strength of the emission commitment.
These findings confirm the ambitious and progressive role of the EU in international
climate policy as was also outlined in the previous literature (Karns - Mingst 2010: 524;
Vogler 2011: 350). In the EU case study, I did not identify any major factor that should
have the effect of weakening the role of the EU as a leader in the international climate
regime.
An analysis of the intensity of RF variables has confirmed the specificity of this
case, which is similar to other countries of the former USSR (Josephson et al. 2013:
294). Most domestic political variables show rather lower levels of intensity and do not
seem to support a strong emission commitment. In most of the variables, the H3
hypothesis was thus not confirmed, when only a part of this hypothesis related to public
opinion in the first Copenhagen period showed a strong intensity that could justify a
strong emission commitment. Furthermore, part of the H4 hypothesis regarding the
variable international NGO and domestic NGOs involved in international networks has
not been confirmed, and part of the H5 hypothesis concerning engagement in
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international climate diplomacy also does not show a strong intensity that would
correspond to a strong emission commitment.
In the case of economic variables, it is only the variable economic wealth that
could suggest a support for a stronger emission commitment, as it recorded a certain
increase in intensity between the first and second periods from the middle level to a
strong level, albeit at a lower margin of this strong intensity interval. Thus, the
assumption of this part of H2 hypothesis could be recognized in the case of RF. The
variable emission intensity of the economy between the two periods declined from the
strong intensity to the medium and the variable share of the industry on GDP showed a
middle intensity, so it is not possible to deduce from this that the assumptions in the H2
hypothesis related to these variables are confirmed. The assumption of the H1
hypothesis, as in the case of South Africa, has not been confirmed in RF, because the
share of nuclear and alternative energy remains low, even though RF has declared a
strong emission commitment.
There are, in particular, two variables that help to understand the strong RF
emission commitment, namely membership in selected multilateral environmental
treaties and geographical affiliation. The specific historical situation in the early 1990s,
in the form of political and economic changes that did not occur entirely voluntarily in
the area of the then USSR, is common to the former USSR countries and allows them to
declare strong emission commitments they can actually meet without significant
additional efforts. At the same time, these strong emission commitments can be used as
an argument that they are valid members of the international climate regime. In this
context, it is also possible to understand why the independent variable of membership in
selected multilateral treaties in the RF case study is relevant as this variable may
motivate RF and similar countries to declare a strong emission commitment, although
most other independent variables do not indicate support for a strong commitment of
RF. The parts of the H4 and H5 hypotheses concerning the variables of membership in
selected multilateral environmental treaties and geographical affiliation can thus be
confirmed in case of RF.
The analysis of the variables does not imply the existence of a solid background
in RF for a progressive national climate policy nor the prerequisites for a leading role in
the international climate agenda. The case study, on the contrary, shows that the
ambivalent attitude of RF to global climate issues cannot be ruled out in the future. RF
can use such an approach in negotiating more favourable positions in a number of areas
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of the climate regime, whether it is trading in greenhouse gas emission allowances,
more favourable counting of the role of forests in emission commitments, etc. RF can
rely on its specific position as a continuing large producer of greenhouse gas emissions,
on the status of the country in the transition to a market economy, as well as a country
with large areas of forests, which is an important factor in international climate
negotiations.
SA demonstrated a very strong or strong intensity of political variables and
variables, such as membership in selected multilateral environmental treaties, operation
of selected international NGO and domestic NGOs involved in international networks
and involvement in international climate diplomacy, except for geographical affiliation.
In the case of SA, the hypothesis H3 and H4 were confirmed, with the hypothesis H5
confirming only the part concerning engagement in international climate diplomacy,
while part of this hypothesis in relation to geographical affiliation was not confirmed.
This can be explained by the specificities of the South African region, where other
countries are in a completely different position than SA in terms of climate regime,
whether it is the economy size or other related parameters. On the confirmed part of the
H5 hypothesis regarding climate diplomacy, on the contrary, it is possible to
demonstrate the building of the identity of SA as an important player of the international
climate regime, which confirms the understanding of this role of SA in the previous
literature (e.g. Hochstetler - Milkoreit 2014: 232).
In the case of economic variables of SA, I did not identify such an intensity that
would support a strong emission commitment, although for the variable economic
wealth (part of the H2 hypothesis) it is necessary to take into account that for a
developing country it has a relatively high value (medium intensity), and therefore - as
expected - the emission commitment is relatively strong compared to other developing
countries. Although the strong intensity of the emission intensity of economy cuts
against the assumption of part of the H2 hypothesis that relates to this variable, it
corresponds to the positive effect of this variable on the strength of commitments as
shown in the regression analysis in the first Copenhagen period. The share of industry
on GDP showed a medium intensity, so it is not possible to confirm the assumption in
part of the H2 hypothesis that relates to this variable. The H1 hypothesis has not been
confirmed in the case of SA due to the very low share of alternative and nuclear
energy. The fact that, in the case of the SA, the assumptions for strong emission
commitments contained in hypotheses with economic variables have not been
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confirmed, and that, on the contrary, the assumptions with most of political variables
and variables derived from constructivism have been confirmed, probably reflects the
situation where the implementation of measures to transform the relatively emissionintensive economy based on significant sources of fossil fuels, especially coal, is still
lagging behind (Odeku - Meyer 2010: 160) in comparison to a quite positive attitude in
the field of climate protection policy or international engagement.
SA thus confirms its role of a regional leader in the international climate regime,
which at the same time represents a developing country with a relatively progressive
climate policy. Obviously, there are a number of obstacles in the area of economic
variables that SA must overcome towards a low-carbon economy, but most domestic
political variables indicate that SA can play a positive role in international climate
policy in the future. In improving the level of economic wealth, SA can even strengthen
its position in the climate regime.
As I have already mentioned in the introduction to this dissertation, the use of
selected theoretical approaches should not serve to determine which one better reflects
the examined issues, but have been used to derive independent variables so that
hypothesis formulation is not arbitrary. I believe that the use of both approaches
fulfilled their purpose even in cases where the relationship assumed by the hypothesis
was not confirmed, as even such a result is a useful addition to the previous research
that used similar variables but did not deal with emission commitments as such, but
with preferences and negotiating positions and participation of countries in international
treaties. In the regression analysis, the statistical significance of selected variables
derived from constructivism did not prove, but in the case studies where I could use also
other variables that would be difficult to operationalize for use in a regression model or
which were lacking data in a row of cases, some of these variables have shown a
positive relationship in line with assumptions set out in the hypotheses. Therefore, I see
the use of both rationalist and constructivist approaches in research of international
environmental relations as useful.
Before outlining the recommendations I draw from the above conclusions, it is
necessary to recall certain limits of the selected research framework. In practice, some
limitations in the usability of independent variables are often encountered, which may
be reflected in a lower value explaining the variability of the influence of independent
variables on the dependent variable. Furthermore, while the chosen concept of the
strength of emission commitments well reflects the mutual differences between the
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declared emission commitments, it cannot capture the differences in the ambitions of
the emission commitments towards a single goal chosen to hold the increase in the
average global temperature. However, there are several competing criteria for assessing
such ambitions, as I indicated in section 2.1, and there is no agreement on the preference
of any of these criteria so far. The use of different criteria has relatively different results,
and it would be advisable in the future to examine whether some of the existing criteria
could be a compromising way of assessing the ambitions of individual emission
commitments.
From the development of the international climate regime, as I outlined it in
Chapter 1, it is clear that its main backbone is emission commitments accepted and
subsequently implemented by the Parties. The stronger these commitments will be, the
better the objective set in the UNFCCC and its implementing instruments will be
achieved. The regression analysis has shown the positive effect of the variable share of
alternative and nuclear energy on the strength of emission commitments (particularly in
the second period in relation to the Paris Agreement) and, in addition, from EU, RF and
SA case studies, it emerged that all of these Parties, even though they have relatively
strong commitments, have reserves to strengthen this indicator. The potential for
increasing this indicator can also be seen in most of the Parties that were included in the
regression analysis sample as their share of alternative and nuclear energy is relatively
low (World Bank 2017b).
Therefore, it seems appropriate - in order to facilitate the adoption of stronger
emission commitments - to promote an increase in the share of energy from non-fossil,
i.e. alternative and, where economically and politically viable, nuclear sources. The
latter energy source raises in some countries more or less controversy and, therefore,
such a recommendation may not be politically viable and economically justifiable in a
number of cases. On the other hand, the existing nuclear power capacities are a source
of non-fossil energy that now plays a role in reducing greenhouse gas emissions and can
play it for a transitory period before other alternative sources can be developed or a
feasible wider use of existing alternative energy sources can be made.
Exploring the strength of emission commitments under the Copenhagen Accord
and the Paris Agreement, which retain discretion regarding the determination of the
strength of the commitment to individual Parties, is a good test of how the important
principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities is
applied, according to which the economically developed countries should accept
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stronger emission commitments and take the lead in climate protection. This was
reflected to a certain extent in the regression analysis through the positive effect of the
variable economic wealth. However, economic growth at all costs should not be a
recommendation for the future in this sense. It was a growth without environmental
considerations that has led to transboundary (regional or global) environmental
problems, which have been progressively identified and addressed in multilateral
environmental treaties. Instead, it should be sustainable economic growth, often referred
to as green growth - the OECD concept (OECD 2017b). Such economic growth would
take both environmental considerations into account and, secondly, allow developing
countries to gradually reach a level that would make it easier for them to make stronger
commitments to environmental and climate protection. The future will show whether
this is something that can be done on a global scale and not just in limited cases. This
will also require a positive supportive role of domestic political factors, as demonstrated
by EU and SA case studies, as well as continuing to involve states or regional blocks in
relevant international treaties. A positive role of such an engagement has been shown in
all three case studies.
______________________
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