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Úvod
“Dóžecí palác v Benátkách pod mořskou hladinou”1 “New York obehnaný protipovodňovou
zdí”2 Klimatická změna probíhá všude kolem nás. Soudě podle novinových titulků, jde o
nanejvýš aktuální globální problém. Například jen v největších amerických denících se od roku
2000 počet článků tematizujících klimatickou změnu zdesetinásobil.3 Pokud dnes otevřeme New
York Times, FAZ či Le Monde, pustíme si BBC či Al-Jazeeru, pravděpodobnost říká, že zde
nalezneme reportáž s klimatické tématikou. Ať už je to způsobeno rostoucím mediálním
pokrytím či osobně pociťovanými výkyvy v počasí, přítomnost fenoménu klimatické změny
roste i ve veřejném povědomí. Podle Eurobarometru ji v druhé polovině roku 2018 zařadilo 16 %
respondentů v EU mezi dvě největší hrozby, kterým Unie čelí, více než například
nezaměstnanost.4 Podle Bedřicha Moldana je globální změna klimatu spolu se ztrátou
biodiverzity vnímána jako nejzávažnější ohrožení životního prostředí v closvětovém měřítku.5
Veřejná debata o klimatické změně poslední dobou často nabývá až eschatologických rozměrů,
zhmotněných například v hnutí Extinction Rebelion, což neuchází pohledu sociologů, kteří, jako
například A. Giddens, poukazují na nárůst pocitu ohrožení a paniky ve společnosti.6 Změna
klimatu je tudíž tématem, které si zaslouží (nejen) akademickou a (nejen) právní pozornost.
Píšeme-li ovšem, že téma je aktuální, zároveň je potřeba uvědomit si určitou ironii, kterou v sobě
tento popis nese. Alarmující zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, klimatické
konference, politické programy a obrázky vyhladovělých ledních medvědů mohou být
Venice floods: Climate change behind highest tide in 50 years, says mayor [online], BBC News, 2019
[cit. 20.11. 2019]. Dostupné z https://www.bbc.com/news/world-europe-50401308.
1

Mayor de Blasio Announces Resiliency Plan to Protect Lower Manhattan From Climate Change
[online], NYC oficiální webová stránka, publikováno 14. 33. 2019 [cit. 24. 10. 2019]. Dostupné z https://
www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/140-19/mayor-de-blasio-resiliency-plan-protect-lowermanhattan-climate-change#/0.
2

BOYKOFF, Maxwell, Daly, Meaghan et al., United States Newspaper Coverage of Climate Change or
Global Warming, 2000-2019. Media and Climate Change Observatory Data Sets [online]. Center for
Science and Technology Policy Research, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences,
University of Colorado, 2019 [cit. 21. 4. 2019]. Dostupné z https://scholar.colorado.edu/mecco_data/259.
3

Standard Eurobarometer Autumn 2018 Public opinion in the European Union, First results. [online]
European Union, 2018. Dostupné z http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/
ResultDoc/download/DocumentKy/ 84930.
4
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MOLDAN, Bedřich, Podmaněná planeta. Praha: Karolinum, 2015 (dále jen “Moldan (2015)”), s. 270

GIDDENS, Anthony, The Politics of Climate Change. Cambridge: Polity Press, 2009 (dále jen “Giddens
(2009)”), s. 2.
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aktualitami, ale změny koloběhu uhlíku mezi atmosférou a litosférou a s tím související změny
klimatického systému jsou “aktualitou” již přinejmenším poslední čtyři dekády.

Co přináší změna klimatu?
Tato práce je věnována primárně právní regulaci související s bojem proti klimatické změně a
specificky systému effort sharingu. Přesto autor považuje za nezbytné alespoň v úvodu zmínit
základní přírodovědecké parametry tohoto jevu, jež zavdávají příčinu a zároveň určují podobu
právní regulace. První zásadní otázkou týkající se změny klimatu, kterou si tato práce dále
nepokládá, je, do jaké míry stojí za touto změnou lidská činnost, především pak vypouštění tzv.
skleníkových plynů do atmosféry. V tomto ohledu se autor opírá o poměrně silný konsensus
panující v současnosti mezi klimatology, totiž, že růst průměrné globální teploty za poslední
desetiletí není pouhým střednědobým výkyvem, ale je provázán se zvyšující se koncentrací CO2
a jiných skleníkových plynů v atmosféře a je tedy do značné míry antropogenního původu.7 Pro
účely této práce budeme považovat “vědecké” poznání, neboli konsensuální poznání
klimatologů, hydrologů a biologů ohledně antropogenního globálního oteplování, za dané. V této
věci nemá právník bohužel příliš prostoru k zaujetí samostatného stanoviska a nezbývá mu, než
se spolehnout na autoritu, jež působí nejdůvěryhodněji, stejně tak, jako se spoléháme na nám
neznámého inženýra, kdykoli jdeme přes most či jedeme autem.
Další otázkou, která je z hlediska právní regulace významná, avšak nebude v této práci dále již
podrobněji rozebírána, je otázka průběhu a dopadů změny klimatu. Pro představu můžeme
alespoň uvést stručný nástin: z hlediska přírodních věd se mezi očekávané následky zvyšování
koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a zvyšování průměrné globální teploty řadí např.
zvýšení četnosti a dopadů extrémních klimatických jevů (např. tropické cyklóny, sucha,
přívalové deště, orkány); acidifikace oceánů postihující velkou část současné mořské flory a
fauny; zvýšení hladiny oceánů a zaplavení mnoha přímořských sídel, ostrovních států, stejně
jako části orné půdy; urychlení úbytku biodiverzity a vymírání druhů, vedoucí k
ekosystémovému kolapsu. Z hlediska věd společenskovědních se jako následek výše uvedených
změn dají očekávat mimo jiné hladomory v důsledku poklesu produkce potravin; vysídlení

Podrobnější rozbor vlivu antropogenních emisí na klimatický systém např zde: DELBEKE, Jos, VIS,
Peter (eds.), EU Climate Policy Explained [online]. EU, 2016 [cit. 2. 10. 2019]. Dostupné z https://
ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu_climate_policy_explained_en.pdf (dále jen “Delbeke (2016)”), s. 4
- 7.
7
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stamilionů osob; častější ozbrojené konflikty či celosvětová hospodářská recese.8

9

Je tedy

zřejmé, že Dóžecí palác v Benátkách pod mořskou hladinou a New York obehnaný
několikametrovou hrází představují jen nepatrný byť efektní zlomek z portfolia možných
následků, které klimatická změna přináší.
Otázka přesného rozsahu dopadů jednotlivých scénářů zůstává sporná. Jak však varovně
poznamenává Bedřich Moldan10 či Jared Diamond11, civilizační úpadek způsobený vlivem lidí
na životní prostředí by nebyl bez historického precedentu (viz např. Rozpad Sumerské říše z
důvodu degradace půdy či jihoamerických civilizací v důsledku Evropany zavlečených chorob).
Bez precedentu ovšem patrně může být rozsah možného úpadku, spojený s ekologckými
problémy současnosti. Působení lidské činnosti na životní prostředí dosáhlo v posledních
desetiletích takové intenzity, že se pro popis současné éry začal používat výraz “antropocén”, v
němž je působení člověka vnímáno jako hlavní faktor utvářející podobu zemského povrchu a
atmosféry.12
Kromě očkávaných materiálních škod, ke kterým v důsledku klimatické změny s velikou
pravděpodobností dojde, je tento fenomén specifický i tím, že vytváří negativní společenské
následky ještě před samotným vznikem materiální škody.13 Americká psychologická asociace
vydala roku 2017 studii, v níž popisuje vliv klimatických změn a očekávání ekologické
katastrofy jako rostoucí faktor působící na výskyt depresivních a úzkostných poruch u obyvatel
Spojených států.14 Lze očekávat, že do budoucna se tyto negativní dopady na duševní zdraví

Viz například zpráva Millenium ecosystem assessment 2003 [online] World Resources Institute 2003,
[cit. 15. 7. 2019]. Dostupné z http://pdf.wri.org/ecosystems_human_wellbeing.pdf.
8

JUNGWIRTH, Tomáš, Boj s klimatickou změnou: Podkladový dokument pro jednání kulatého stolu
Národního konventu o EU [online], Asociace pro mezinárodní otázky, 2019 [cit. 20. 6. 2019]. Dostupné z
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2019/06/AMO_Boj-s-klimatickou-zmenou_AMO_web.pdf.
9

10

Moldan (2015), s. 17, 18.

11

DIAMOND, Jared, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Viking, 2004.

CRUTZEN, Paul, STOERMER, Eugene. The Anthropocene. Global Change Newsletter, 2000, No. 41,
s. 17–18.
12

V angloamerické odborné literatuře se vyskytuje termín “pre-traumatic stress disorder”, popisující stav
traumatu z katastrofické situace, která ještě neproběhla, ale s velikou jistotou ji očekáváme.
13

CLAYTON, Susan, MANNING, Christie et al., Mental Healthand Our Changing Climte: Impacts,
Implications and Guidance [online], American Psychological Association, 2017 [cit.16. 4. 2019].
Dostupné z https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf.
14
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prohloubí a začnou vytvářet i materiální následky v podobě snížení pracovního výkonu
postižených osob či snížení ochoty některých párů přivést na svět potomky.

Výzkumné cíle práce
Z výše popsaných východisek pramení právní úprava, které se ochraně klimatu věnuje. Jak bylo
zmíněno, následky růstu průměrné teploty atmosféry (a jeho příčiny) nejsou zcela jisté, ovšem
potenciální škody jsou natolik rozsáhlé, že se ignorace tohoto problému jeví jako čím dál
nepřijatelnější. Poslední tři desetiletí tak probíhá snaha na tento vývoj reagovat prostřednictvím
právní regulace, a to od mezinárodní úrovně po úroveň jednotlivých států či dokonce měst.
Právní nástroje boje s klimatickou změnou jsou v zásadě dvojího typu: adaptační a mitigační.
Zatímco adaptační nástroje se zaměřují na vytvoření podmínek přizpůsobení se nevyhnutelným
změnám životního prostředí, které změna klimatu přinese, nástroje mitigační se snaží působit na
zdroje skleníkových plynů a omezit jejich produkci.
Tato práce se věnuje primárně effort sharingu, který představuje jeden ze základních mitigačních
nástrojů využívaných na úrovni EU. Volba tohoto tématu pramení především ve dvou důvodů. V
první řadě představuje effort sharing vedle trhu s emisními povolenkami (ETS) jeden ze dvou
základních mechanismů, prostřednictvím kterých se EU snaží naplňovat své emisní cíle. Měřeno
celkovým množstvím emisí zahrnuje většinu (cca. 55%) emisních zdrojů a oproti systému
emisních povolenek jde zdroje menší a nezřídka také mobilní, jejichž regulace se jeví jako
výrazně obtížnější. Jeho úspěch či neúspěch tak může představovat pomyslný lakmusový papírek
klimatické regulace EU.
Druhým důvodem je pak relativní nezpracovanost tohoto tématu v české literatuře a v
kvalifikačních pracích z právních oborů. V repozitáři závěrečných prací nalezl autor mnoho
publikací rozebírajících systém obchodování s emisními povolenkami, ale žádnou, která by více
než letmou zmínkou referovala o effort sharingu. Důvody tohoto nepoměru jsou zjevné: zatímco
emisní obchodování představuje poměrně jasně definovanou oblast podléhající jednotné právní
úpravě, regulace zbývající části (effort sharing) je toliko dílčí, s rozptýlenými právními předpisy
regulujícími jednotlivé hospodářské sektory (dopravu, průmysl, odpadové hospodářství,
zemědělství aj.) a společná úprava v podobě nařízení EU č. 482/2018 a předchozího rozhodnutí
č. 406/2009/ES je o mnoho obecnější. Právě z tohoto důvodu je však effort sharing zajímavým a
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svým způsobem i záslužným předmětem diplomové práce, neboť může přinést přehlednou
systematizaci oblasti, která v české literatuře dosud chybí.
Hlavní otázky, které si práce klade, jsou následující: jakým způsobem lze zařadit effort sharing z
hlediska právně-ekonomické teorie, jakou roli hraje effort sharing v klimatické regulaci EU, jak
je provázán s ostatními systémy, jaké z něho plynou povinnosti pro členské státy a jakými
právními prostředky (a zda) jsou tyto povinnosti naplňovány. V závěru se pokusím o syntézů
zjištění a zamyšlení nad stávající právní úpravou de lege ferenda. Takto pojaté téma práce se
může jevit jako pohříchu deskriptivní, nicméně vzhledem ke zmíněné nezpracovanosti tématu jej
autor považuje za oprávněné.

Struktura práce
Výše uvedeným otázkám odpovídá struktura kapitol, z nichž se práce skládá. První kapitola
nazvaná “Předmět mitigace: skleníkové plyny” obsahuje stručný popis “technického” aspektu
problematiky (a objektu právní regulace), tedy skleníkových plynů. Autor se domnívá, že pro
pochopení rozsahu effort sharingu a specifik právní regulace skleníkových plynů obecněji je
nutné v základních konturách držet v patrnosti dělení skleníkových plynů podle zdrojů a podle
druhu. V první části této kapitoly je tak popsán princip jejich působení, jejich účinek a množství
produkce na globální a evropské úrovni. V druhé části se nachází souhrn aktuálních dat
týkajících se emisí skleníkových plynů v rámci EU dělených podle zdrojů. Tato kapitola vychází
především z dat shromážděných v rámci působnosti Evropské agentury pro životní prostředí
(EEA) a Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).
Effort sharing jako regulační systém pochopitelně vychází jednak z ekonomické teorie a zároveň
ze závazků přijatých Evropskou unií na základě mezinárodního práva. Z toho důvodu práce v
druhé kapitole nazvané “Ekonomicko-právní východiska effort sharingu” zpracovává pohled
ekonomické teorie na regulaci emisí. Obsah této kapitoly neodpovídá striktně názvu práce. Autor
nicméně dospěl ke zjištění, že pro orientaci v problematice právní regulace skleníkových plynů
je tato kapitola klíčová: klimatické právo (v pozitivním smyslu) je do značné míry souborem
technických norem, typicky určujících mezní hodnoty emisí, jež nesmí jejich adresáti (jednotlivé
státy či provozovatelé zdrojů emisí) přesáhnout. Tyto numericky stanovené limity, jejichž
konkrétní výše je mimořádně významná, však “nespadly z nebe” nýbrž jsou výsledkem poměrně
komplexních úvah, jejichž základní kontury zpracovává spíše obor ekonomické nežli právní
9

teorie. Tato kapitola, byť napsaná rukou poučeného amatéra, vznikla původně jako určitá
výchozí úvaha pro orientaci v tématu. Po konzultaci s vedoucím se autor rozhodl zařadit ji i do
práce, a to především z toho důvodu, že takto koncipovaný text v dostupné české literatuře
nenalezl. Při vědomí veřejné publikace diplomových prací v repozitáři UK by tak tato relativně
pracně vytvořená kapitola mohla dále posloužit zájemcům o téma k propedeutickým účelům.
Kapitola vychází především ze sekundární literatury z oboru ekonomie, jmenovitě např. z
učebnice P. Samuelsona a W. Nordhause,15 z dvoudílného sborníku Economics of Environmental
Law16 (pro absolventy ekonomických oborů půjde patrně v určitých případech o notoriety) a z
on-line zdrojů pojednávajících o ekonomicko-klimatickém modelování.
Závazky přijaté Evropskou unií a jejími členskými státy na základě mezinárodních smluv, jsou v
omezeném rozsahu rozebrány ve třetí kapitole nazvané “Mezinárodně - právní východiska effort
sharingu”. Tato kapitola se primárně soustředí na ty mezinárodní smlouvy, které obsahují
mitigační závazky vyjádřené v závazných numericky určených hodnotách maximálních emisí
skleníkových plynů, neboť pouze takové lze striktně vzato považovat za základ úpravy
evropských mitigačních nástrojů a tedy i effort sharingu.
Ústřední kapitolou práce je pak kapitola čtvrtá, která se již věnuje právnímu rozboru předpisů
týkajících se samotného effort sharingu. První podkapitola obsahuje systematiku klimatického
práva EU a podkapitola druhá popis klíčových parametrů systému effort sharingu, tedy
zahrnutých zdrojů, národních příspěvků, flexibilních mechanismů a dozoru nad dodržováním. V
závěrečné části jsou ve stručnosti uvedeny nástroje na úrovni vnitrostátního práva, které členské
státy v souvislosti s plněním závazků z effort sharingu přijímají. Tato kapitola si neklade
(nerealistickou) ambici poskytnout vyčerpávající přehled veškeré unijní regulace zdrojů
skleníkových plnů mimo rámec ETS - na to jsou prostor diplomové práce a duševní kapacita
autora pohříchu restriktivní - nýbrž pokouší se toliko o představení základní systematiky.
Kapitola vychází primárně z relevantních právních předpisů, oficiálních dokumentů orgánů EU
(především Komise a EEA), MŽP a IPCC a do určité míry ze sekundární právní literatury. V
části týkající se vnitrostátní úpravy se práce potýkala s nedostatkem dostupné odborné litratury

SAMUELSON, Paul a NORDHAUS, William, Economics 17th edition, New York: McGrow Hill,
2001.
15

BROOKS, Richard, BEEKMAN, Charles K., KYSAR, Douglas (eds.), Economics of Environmental
law, vol I a vol II, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2009.
16
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(nejaktuálnější kniha v knihovně PF UK je z roku 2012)17, a vychází tedy především z online
zdrojů.

PEETERS, Marjan, STALLWORTHY, Mark and LARRAGÁN, Javier (eds), Climate Law in EU
Member States. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012.
17
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1. Předmět mitigace: skleníkové plyny v EU a ve světě
Následující kapitola v relativní stručnosti představuje výchozí data týkající se produkce a
účinku skleníkových plynů. V první části podává stručný popis druhů skleníkových plynů, jejich
různého zastoupení v chemickém složení atmosféry, jejich rozdílného účinku a metody, pomocí
které se tyto plyny převádějí na jednotnou měrnou jednotku. Druhá část obsahuje sektorový a
geografický popis emisí skleníkových plynů, který uvádíme pro představu toho, jakých odvětví
se effort sharing týká a jaký může být z globálního pohledů výsledek evropské regulace. Rozsah
této kapitoly je omezen na minimum toho, co autor pokládá za nezbytné k aplikaci ekonomické
teorie a k orientaci v právní regulaci zdrojů skleníkových plynů. Například pro pochopení
zásadního rozdílu mezi typem zdrojů zahrnutých v ETS (emission trading system) a ESD (effort
sharing decision), je rozlišování mezi druhy skleníkových plynů a sektory ve kterých vznikají
natolik významné, že obhajuje zařazení této krátké kapitoly v rámci práce.

1.1. Základní data o skleníkových plynech: druhy
Mezi skleníkové plyny, tj. látky podílející se na skleníkovém efektu, patří široká škála
chemických sloučenin. Nejsilnějším skleníkovám plynem co do kumulativního účinku je vodní
pára, nicméně ta je součástí hydrologického cyklu a nepodílí se tak na změnách globání teploty,
ale pouze na udržování její výše. Specifikem hlavních skleníkových plynů je skutečnost, že ve
vypouštěné koncentraci nemají lokálně škodlivé účinky, ale škodlivě působí až ve svém souhrnu
a na globální úrovni zadržováním částí infračerveného spektra sluneční energie, která následně
nevyzáří a ohřívá atmosféru. Například emise oxidu uhličitého z uhelné elektrárny či metanu z
velikého chovu dobytka nezpůsobují v obvyklé koncentraci na lokální úrovni snížení kvality
ovzduší a újmu na živých organismech, ale pouze se podílejí na zvyšování globální koncentrace
skleníkových plynů (pro hlavní dva skleníkové plyny, tedy CO2 a CH4, tak například český
Zákon o ochraně ovzduší18 a jeho prováděcí vyhláška19 nestanoví imisní a emisní limity, neboť
nejde o znečišťující látky ve smyslu §2 písm. b příslušného zákona).
Rozhodující mírou se na skleníkovém efektu podílí jen malá část skleníkových plynů, konkrétně
CO2 (oxid uhličitý), CH4 (metan), N2O (oxid dusný) a SF6 (fluorid sírový) a fluorované plyny. S

18

Zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší.

19

Vyhláška č. 415/2012 Sb., Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování.
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těmito plyny také operuje většina právních předpisů, regulujících emise skleníkových plynů a
zároveň mezinárodní organizace či jejich součásti, zabývající se ochranou životního prostředí a
boje proti klimatickým změnám (tyto plyny např. vede ve statistikách emisí skleníkových plynů
Evropská agentura pro životní prostředí - EEA). U jednotlivých skleníkových plynů můžeme
rozlišovat jejich účinek na skleníkovém efektu na hmotnostní jednotku (radiační potenciál) a
zároveň jejich kumulativní účinek na skleníkovém efektu.
Pokud bychom brali účinek jedné hmotnostní jednotky CO2 jako koeficient s hodnotou 1, pak
účinek stejné jednotky zbylých skleníkových plynů je následující: CH4 (28), N2O (265), fluorové
plyny (138 - 23.500).2021 Tento koeficient započítává působení jednotlivých skleníkových plynů
po období 100 let od jejich emise. Pro lepší představu je možné tyto údaje zobrazit na grafu v
příloze č. 1.
Klíčovým konceptem pro srovnávání účinků jednotlivých plynů, používaným jak ve vědecké
literatuře, tak v právních předpisech, je tzv. “CO2 ekvivalent” (CO2e), tedy množství určitého
skleníkového plynu, účinkem odpovídající určitému množství CO2. Standardní měrnou
jednotkou skleníkových plynů je tak 1t CO2e (tedy ekvivalent jedné tuny CO2). Z přiloženého
grafu tak vyplývá, že například 1t CO2e skleníkového plynu SF6 (fluorid sírový) odpovídá
zhruba 43g této sloučeniny. Samozřejmě ani tento přepočet není bez kontroverzí, neboť účinek
skleníkových plynů není daný pouze jejich kapacitou zadržovat infračervěné spektrum
slunečního záření (radiačním potenciálem) ale i poločasem jejich setrvání v atmosféře, což
vynucuje poměrně komplexní výpočet, vycházející mimo jiné z předpokladů, které jsou určeny
pouhým konsensem (není např. samozřejmý důvod, proč se jako referenční období počítá zrovna
100 let).
Kumulativní účinek skleníkových plynů na skleníkovém efektu v globálním měřítku, tedy
násobek jejich účinku a množství v atmosféře za rok 2012 po zaokrouhlení na sto milionů tun
CO2e je následující: CO2 (35,5 Gt CO2e), CH4 (8 Gt CO2e), N2O (3,2 Gt CO2e) a fluorované

RITCHE, Hannah a ROSER, Max, CO₂ and Greenhouse Gas Emissions [online]. Our World in Data,
2018 [cit. 16. 4. 2019]. Dostupné z https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions.
20

PACHAURI, Rajendra K. A MEYER, Leo (eds.), IPCC Climate Change 2014 Synthesis Report
[online]. IPCC, 2015 [cit. 16. 4. 2019]. Dostupné z https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/
SYR_AR5_FINAL_full.pdf.
21
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plyny (1 Gt CO2e).22 Uvedené hodnoty s drobnými výchylkami odpovídají i datům IPCC z roku
2014.23 Jak vyplývá z těchto dat, zdaleka největší podíl na skleníkovém efektu mají emise CO2,
které se na skleníkovém efektu podílí cca. 74% a CH4 s cca 17%. Použité údaje v uvedené
podobě nejsou v absolutní hodnotě již zcela aktuální (globální množství emisí od roku 2012
vzrostlo na 55,3 Gt CO2e v roce 2018)24, nicméně poměr mezi jednotlivými složkami je s
drobnými odchylkami zachován.
Z výše uvedeného množství globálních emisí CO2 (36,18 Gt za 2015) připadá na EU 3,26 Gt
CO2, tedy přibližně 8,3 % světových emisí.25 V rámci celé EU se poměrné zastoupení hlavních
skleníkových plynů pohybuje okolo 80,8% (CO2) 10,5% (CH4) a 5,7% (N2O).26 Poměrně nižší
zastoupení CH4 v celkovém mixu emisí oproti globánímu mixu je dané mimo jiné menším
rozsahem těžby ropy a zemního plynu, během které uniká CH4 do astmosféry jako vedlejší
produkt. Z evropských 8,3% je Česká republika za stejný rok odpovědná za produkci 0,13 Gt
CO2e, tedy cca. 3% emisí EU. Vzhledem ke globálnímu účinku skleníkového efektu je pro
základní orientaci poměrně zásadní zjištění, že vnitřní regulace EU může přímo ovlivnit
množství emisí skleníkových plynů, odpovídající přibližně jedné desetině světové produkce,27
přičemž prognózy naznačují, že tento podíl se bude do budoucna ještě zmenšovat. V absolutních
číslech se na celkovém ročním objemu skleníkových plynů EU dosahujícím výše 4300 Mt CO2e
Česká republika podílí objemem 130 Mt CO2e,což představuje zhruba 0,3% světových emisí
skleníkových plynů.

World Development Indicators [online]. World Bank, 2019 [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z https://
datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators.
22

EDENHOFFER, Ottmar et al., Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change [online]. IPCC,
2014 [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/
ipcc_wg3_ar5_full.pdf.
23

Emissions Gap Report 2019 [online]. United Nations Environment Programme, 2019 [cit. 20.12.2019].
Dostupné z https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?
sequence=1&isAllowed=y, s. XIV.
24

BODEN, Tom, ANDRES, Bob a MARLAND, Gregg, Ranking of the world's countries by 2014 total
CO2 emissions from fossil-fuel burning, cement production, and gas flaring (dataset)[online]. CDIAC,
2017 [cit. 10. 4. 2019]. Dostupné z https://cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/emis/top2014.tot.
25

EU GHG Inventory 2018 [online] EEA 2018, [cit. 20.4.2019]. Dostupné z https://www.eea.europa.eu/
publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2018 (Dále jen “EU GHG Inventory 2018 “), s.
65.
26

Je třeba si uvědomit, že některé nástroje regulující vznik skleníkových plynů na úrovni EU, především
systém emisního obchodování ETS, se uplatní i na státy mimo EU a tedy mimo statistiky členských států
EU.
27
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1.2 Základní data o skleníkových plynech: zdroje
Výhodou zkoumání regulace skleníkových plynů v rámci EU je skutečnost, že jsou dostupná
velmi kvalitní data ohledně množství jejich emisí, a to jak sektorově, tak podle členských států a
složení plynů. Sběr těchto dat je upraven nařízením EU č. 525/2013, přijatým pro účely
celounijní regulace skleníkových plynů, které zavazuje členské státy k předkládání každoročních
výkazů emisí podle principů stanovených v tomto nařízení.28 Data z těchto výkazů zpracovává
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) do tzv. meziročních inventářů skleníkových
plynů, přičemž používá specifickou metodologii pro dělení emisí podle zdrojů. Tento inventář
představuje nejkomplexnější veřejný zdroj dat, a proto se jej budeme v této práci nadále držet.
Unijní metodika (upravená výše uvedeným nařízením) pro zpracovávání národních výkazů
vychází z metodologické příručky vydávané Mezivládním panelem pro klimatickou změnu
(IPCC), která je závazná pro všechny strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
(UNFCCC).29 Podle této metodiky existuje pět hlavních kategorií zdrojů skleníkových plynů:
Energie, Průmyslové procesy, Zemědělství, Odpad a Využití půdy a lesů (LULUCF).
Tyto kategorie nejsou vždy založené na intuitivní představě jejich obsahu; vycházejí z typu
chemických procesů, při kterých dochází k uvolňování skleníkových plynů do atmosféry. V
případě energie tak jde o účelové procesy přeměny chemické energie uhlovodíků na jinou energii
(tepelnou, elektrickou, kinetickou), u průmyslových procesů jde o jiné látkové přeměny vedoucí
k emisím skleníkových plynů a u zemědělství zpravidla o uvolňování skleníkových plynů z
trávicího ústrojí dobytka a z použitého hnojiva vneseného do půdy. Všechny tyto kategorie pak
mají další subkategorie, specifikující ekonomické odvětví, v nichž emise vznikají. Například
emise spojené s výrobou cementu (pojivá složka betonu) se v této kategorizaci rozprostřou do
kategorií energie>doprava (CO2 emitované pro přepravu CaCO3 a jílu do vápenky),
energie>průmysl (CO2 emitované při ohřevu nadrcené směsi pálením fosilních paliv) a
průmyslové procesy>zpracování minerálů (CO2 emitované při reakci pálení vápna CaCO3 +
(teplo) -> CaO + CO2).30 Existují zároveň určité nejasné případy jejichž zařazení je v metodice
Nařízení (EU) č. 525/2013, Nařízení o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových
plynů (dále jen “Nařízení (EU) č. 525/2013”).
28

IPCC 2006 Guidelines for GHG inventories [online]. IPCC, 2006 [cit. 16. 4. 2019]. Dostupné z https://
www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html.
29

30

EU GHG Inventory 2018, s. 134.

15

popsáno kazuisticky. Například silniční doprava materiálů v rámci průmyslové výroby, se
započítává do kategorie energie>doprava ale mimosilniční doprava specifickými průmyslovými
stroji (např. pásové přepravníky uhlí) se započítávají do kategorie energie>průmysl.31 Jakkoli se
tyto kategorie zdají čistě technické a vyžadující určité základní znalosti chemie, jejich správné
pochopení je klíčové minimálně pro orientaci v koncepčních materiálech zabývajících se
klimatickou změnou. Pro lepší ilustraci: pokud například hovoříme o snižování emisí v sektoru
zemědělství, pak tím nemíníme snižování emizí z traktorů a kombajnů, jejichž emise jsou
zahrnuty v sektoru energetika -> doprava.
Podle inventáře skleníkových plynů za rok 2018 Evropske Agentury pro životní prostředí, EU-28
(+ Island) je podíl v produkci skleníkových plynů podle zdrojů za poslední vyčíslený rok 2016
následující (v megatunách CO2e)32:
Energie

3375 (78%)

Průmyslové procesy

377

(8,8%)

Zemědělství

431

(10%)

Odpad

139

(3.2%)

Zároveň se také operuje s kategorií LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestery), která
vyjadřuje pozitivní či negativní bilanci přírodních propadů CO2 (natural sink). Tato jediná
kategorie je dlouhodobě v negativních hodnotách, byť od roku 2009 úhrnná roční absorbce
klesla z 325 mtCO2e na 291 mtCO2e roku 2016.33 Z druhů půdy pak mezi čisté propady patří
pouze lesy a vytěžené dřevo.34 Poslední zmínka patří kategorii “energie”, která vyjadřuje emise
spojené s přeměnou paliv (fosilních, biomasy) na jiný typ energie (typicky tepelnou, kynetickou
a elektrickou). Největší zdroj emisí v této kategorii pochází z pálení (oxidace) fosilních paliv,
která je možná vnímat i jako “uskladněnou zásobu sluneční energie”35 Nejdůležitějším

31

Ibid., s. 134.

32

Ibid., s. 73.

33

Ibid., s. viii.

34

Ibid., s. 673.

BOULDING, Kenneth E., Economics of the Coming Spaceship Earth (1966) in BROOKS, Richard,
BEEKMAN, Charles K., KYSAR, Douglas (eds.), Economics of Environmental law, vol I, Northampton:
Edward Elgar Publishing, 2009, s. 435. (dále jen “Boulding (1966).
35
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skleníkovým plynem pocházejícím z této kategorie je CO2, který představuje cca. 97%. Další
zastoupené jsou CH4 (2%) a N2O (1%).36 Tyto dva plyny představují buď výsledek nedokonalého
spalování nebo úniky spojené s těžbou a přepravou fosilních paliv, které jsou do této skupiny
poněkud nesystematicky zařazeny. Zároveň se do kategorie energie nezapočítavají tzv.
“bunkers”, tj. emise z mezinárodních letů a mezinárodní lodní dopravy, které globálně
představují cca. 6% celkových emisí skleníkových plynů, z nichž 49% připadá na lodní přepravu
a 50% na leteckou.37

V tabulce v příloze č. 2 je vyznačeno, jaké z výše uvedených zdrojů jsou primárně regulovány
nařízením o effort sharingu. Již na první pohled je patrné, že v rámci effort sharingu jsou
regulovány menší, decentralizované zdroje skleníkových plynů a zároveň, že podíl emisí CO2 ze
zdrojů regulovaných v rámci effort sharingu je nižší, než ze zdrojů regulovaných v rámci ETS.
To je dáno především tím, že zdroje z kategorií “zemědělství” a “nakládání s odpadem”, které
jsou hlavními zdroji CH4 a N2O, nejsou regulovány v rámci ETS.

36

EU GHG Inventory 2018, s. 81.

37

Ibid., s. 406.
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2. Ekonomicko-právní východiska mitigace
Fenomén globálního oteplování a změny klimatu je z pohledu klasické ekonomie téměř
učebnicovým příkladem selhání trhu. Ekonomické subjekty svojí činností (výrobou elektřiny,
pálením vápna, jízdou automobilem či třeba chováním dobytka) vytvářejí skleníkové plyny, které
mají (kumulativně) negativní efekt na okolí, avšak za tyto emise (v ekonomické terminologii tzv.
“negativní externality”) nejsou odpovědní, tedy nenesou je jako náklady. Jak poznamenal loňský
laureát Nobelovy ceny za ekonomii, William Nordhaus, při své přednášce u příležitosti
předávání ocenění, globální oteplování je “Kolosem mezi tržními selháními.”38 Tento pohled však
není jediný. Zatímco klasický ekonom bude mít tendenci vnímat globální oteplování jako tržní
selhání a možná řešení tohoto problému bude hledat opět v arzenálu ekonomických nástrojů,
existují i názory, že globální oteplování je v intencích klasické ekonomie neřešitelné. Především
na levicové části politického spektra panuje často názor, že spíše než ekonomický přístup
založený na cost-benefit analýze je pro řešení klimatické změny nutné zvolit paradigma
mobilizace či válečného stavu,39 tedy přístup který je možný označit jako existenciální. Tento
názor vychází z různých směrů úvah, například z behaviorální ekonomie zpochybňující model
racionální volby, z kritického pohledu na měření ekonomického outputu (HDP, HNP) a jeho
využití jako hlavního měřítka úspěchu společností, z pochyb o schopnosti (a možnosti)
kvantifikovat škody způsobené globálním oteplováním40 či z pragmatického pohledu na
možnosti formulování globální změny klimatu jako politické priority.41

NORDHAUS, William, D., Lecture in Economic Sciences 2018, Climate Change: The Ultimate
Challenge for Economics. Stockholm University, 2018 [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z https://
www.youtube.com/watch?v=h1RkSuAs03Q.
38

Pro představu slouží návrh levicové frakce amerických Demokratů “Green New Deal”, dále k tématu:
Brave new deal [online]. The Economist. Publikováno 7. 2. 2019. Dostupné z https://
www.economist.com/finance-and-economics/2019/02/07/a-bold-new-plan-to-tackle-climate-changeignores-economic-orthodoxy.
39

Více k problematice tzv, fat-tailed pravděpodobnostní distribuce v klimatickém modelování viz
WEITZMAN, Martin L., Fat Tails and the Social Cost of Carbon. American Economic Review: Papers &
Proceedings 2014, 104(5): 544–546.
40

LEONHARDT, David, Problem of Putting a Price on the End of the World [online]. New York Times.
Publikováno 9.4.2019. Dostupné z https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/09/magazine/climatechange-politics-economics.html.
41
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Problému ekonomického rámování klimatické změny a ekologických problémů obecně si všiml
již v polovině 60. let minulého století britský ekonom a filosof Kenneth Boulding. Ve svém
slavném článku “Coming of spaceship Earth” popsal historický přístup k přírodním zdrojům
jako “cowboy” ekonomiku, založenou na představě neomezených zdrojů a využívanou pro jejich
co nejrychlejší využití a “spaceman” ekonomikou, nutnou pro udržení uzavřeného systému,
který představuje planeta.42 Zajímavě, byť možná nikoli záměrně, se tak dotkl i jakéhosi
psychologického rozměru vztahu člověka k okolnímu světu. V otevřeném systému je možné
čerpat z neomezených zásob a deponovat odpad v neomezeném prostoru, a cílem je tak produkce
a spotřeba. V uzavřeném systému je naopak měřítkem úspěchu ekonomiky příroda, rozsah,
kvalita a komplexita přírodních zdrojů a vědomostí lidské společnosti, což může pro klasické
ekonomy může jít o poněkud kontraintuitivní koncept. Současná podoba právní regulace
skleníkových plynů je nicméně výsledkem obou pohledů, jak ekonomického, tak existenciálního.
Paul Samuelson ve své dnes již legendární učebnici ekonomie popisuje, že selhání trhu lze řešit v
zásadě dvojím způsobem; “prostřednictvím vládních programů”43 a “soukromým přístupem”44. Z
právního pohledu tato dvoukolejnost v podstatě odpovídá veřejnoprávnímu a soukromoprávnímu
postupu. Zatímco v prvním případě může jít buď o tzv. “přímou kontrolu” neboli stanovení
maximálního množství negativních externalit (skleníkových plynů), které mohou regulované
subjekty vytvářet nebo o zdanění těchto externalit, odpovídající míře jejich celospolečenské
škodlivosti, v případě soukromoprávního přístupu je míněno především uplatnění odpovědnosti
za škodu. V praxi se vyvinul ještě čtvrtý přístup, který kombinuje “přímou kontrolu” se
zdaněním, obecně známý jako “cap and trade”. Z hlediska systematiky práva životního prostředí
bychom zdanění zařadili mezi ekonomické nástroje a “přímou kontrolu” mezi nástroje
administrativní. Všechny výše uvedené kategorie je možné rozdělit na pomyslnou škálu, jejímž
dělícím kritériem je uplatnění tržního mechanismu, kde na prvním místě bude “soukromý
přístup” (nejvíce tržní) a poté sestupně zdanění, cap and trade a vposledku přímá kontrola,
spočívající například v úplném zákazu činnosti, stanovení závazného výrobního postupu či
výsledného designu typově určených výrobků (v angl. lit. command and control). Pro effort
sharing, jímž se tato práce zabývá, je významný především systém zastropování (cap), nicméně
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SAMUELSON, Paul a NORDHAUS, William, Economics 17th edition, New York: McGrow Hill,
2001, s. 313. (dále jen “Samuelson 2001”).
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v jeho rámci se uplatňuje plejáda dalších nástrojů, ať už daňových či administrativních. Pouze
přístup soukromoprávní, tj. uplatnění principu odpovědnosti za škodu, hraje v rámci zdrojů
pokrytých effort sharingem pouze minimální roli.

2.1. Soukromoprávní přístup a Coaseho teorém
2.1.1 Obecná východiska
Soukromý nebo soukromoprávní přístup vychází z konceptu soukromoprávní odpovědnosti za
škodu (majetkouvou) a újmu (nemajetkovou), který je založen na principu retribuční
spravedlnosti, který je v právu životního prostředí promítnut v principu “znečišťovatel platí.”
Zjednodušeně lze říct, že takový postup vychází z toho, že byla-li jedním subjektem způsobena
jinému subjektu újma/škoda, má poškozený právo domáhat se zdržení se poškozující činnosti a
navrácení do původního stavu (resitutuce) či finanční náhrady (kompenzace). Přítomnost a
vymahatelnost takových práv má pak prevenční účinek na subjekty vytvářející újmu. Vzhledem
k tomu, že škůdce může s poškozeným smluvně dohodnout na kompenzaci škody, která je tím
vyloučena z možnosti žaloby, měl by takový postup v ideálním případě vyústit v ekonomicky
optimální míru negativních externalit. Britský ekonom Ronald Coase v článku věnujícím se
“společenské ceně” ekonomické aktivity dokonce argumentoval, že při minimálních
transakčních nákladech a jasně stanoveném vlastnictví je konečné uspořádání ekonomické
aktivity vždy totožné (optimální), bez ohledu na to, jakým způsobem jsou stanovena vlastnická
práva proti sobě působících ekonomických subjektů.45 Nutno dodat, že optimem je v tomto
případě míněna maximální produkce statků při minimálních nákladech, nikoli již jejich
spravedlivá alokace.
Tento přístup ovšem vychází z několika podmínek, které je většinou takřka nemožné splnit.
První podmínkou jsou minimální transakční náklady, tedy náklady, které poškozený subjekt musí
uplatnit, aby se domohl svého práva. Těžko si představit minimální žalobní náklady i u
ekologických externalit méně komplikovaných, než emise skleníkových plynů. Kenneth
Boulding již v roce 1966 shrnuje tato úskalí (tautologií): “Právo odpovědnosti za škodu je
neadekvátní v poskytování potřebné korekce cenového systému jednoduše proto, že tam, kde

COASE, Ronald, The Problem of Social Cost (1960) in BROOKS, Richard, BEEKMAN, Charles K.,
KYSAR, Douglas (eds.), Economics of Environmental law, vol I, Northampton: Edward Elgar Publishing,
2009, s. 1-44. (dále jen “Coase (1960)”).
45
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jsou škody rozptýlené a jejich dopad na jednotlivé subjekty je malý, neposkytuje občanské právo
adekvátní ochranu.46 Dalšími podmínkami jsou jasně určitelný škůdce a kauzální nexus mezi
jeho činností a poškozením práv, existence právního prostředí, ve kterém je možné se náhrady
škody domáhat a v neposlední řadě také samotná schopnost poškozeného svoji škodu
specifikovat a vyčíslit. Škoda sama navíc může nastat s výrazným, třeba i vícegeneračním
odstupem.
Ještě nad rámec uvedených problémů pak stojí fakt, že tento přístup (v teoretické rovině)
umožňuje optimalizovat pouze ekonomický užitek, který je vyčíslitelný. Zcela tak pomíjí
možnost započítat do negativních externalit újmu na těch složkách životního prostředí, které
nejsou ekonomicky využitelné respektive ocenitelné. Vztáhnuto na prostředí Českého právního
řádu se této ne-ekonomické škodě na životním prostředí významově blíží pojem “ekologické
újmy,” který definují dva zákony. Podle ust. § 10 zákon č. 17/1992 Sb. (o životním prostředí) je
ekologickou újmou “ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením
jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti” a podle ust. §
2 zákona č. 167/2008 Sb. (o předcházení ekologické újmě a o její nápravě), “nepříznivá
měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit
přímo nebo nepřímo.” Z hlediska platného práva je za vymáhání závazku prevence ekologické
újmy, náhrady škody a případné správní delikty odpovědný stát, který dohlíží na preventivní
opatření47, nápravná opatření48 a případné správní delikty49 a jde tedy (i z hlediska ekonomické
teorie) o přístup veřejnoprávní. Navíc § 2 věta a) zákona č. 167/2008 Sb. a contrario vylučuje
ekologickou újmu na ovzduší a obecněji vzato, institut ekologické újmy zakotvený v českém
právním řádu není de lege lata koncipován na redukci ekologických problémů globálního
charakteru, jako narušení ozonové vrstvy či právě klimatickou změnu, neboť předpokládá jasně
lokalizovatelného znečiťovatele.

S ohledem na výše zmíněné není s podivem, že Coase svůj teorém formuloval ještě předtím, než
začala být antropogenní změna klimatu viditelným problémem a mohl jej tak demonstrovat na
triviálním a dnešní realitě vzdáleném příkladu továrny vytvářející územě limitované znečištění
46
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poškozující určitý počet osob v jednotném právním prostředí. V takových podmínkách se
Coaseho model může jevit jako funkční, avšak ani tak se nevyrovnává s mitigací ekologické
újmy. Zároveň však Coase přichází s poměrně užitečnou kritikou druhého modelu řešení
externalit, tedy postupu prostřednictvím daňové zátěže. Poukazuje přitom mj. na to, že daňový
výtěžek není alokován směrem k požkozeným,50 narozdíl od přístupu soukromoprávního.

2.1.2 Dva typy klimatických žalob
Bez ohledu na výše popsané obtíže probíhá na globální úrovni posledních několik let snaha
převést klimatickou problematiku do roviny soudního sporu v podobě tzv. “klimatických žalob.”
Hned zkraje je potřeba poznamenat, že pojem “klimatická žaloba” není legislativní zkratkou, ale
mediální zkratkou a že v sobě obsahuje dva typy soudních řízení, které jsou z analytického
pohledu zásadně odlišné. První kategorií jsou žaloby správní, kde je žalovaným stát či jiný
subjekt veřejné moci a žalující se domáhají ochrany svého práva na příznivé životní prostředí,
život či majetek.51 Žalobním petitem může být například plnění určitého mezinárodního
závazku, či vypracování koncepce ochrany určité složky životního prostředí. Takové žaloby
nejsou v poslední době výjimečné, a bývají i úspěšné. Například v loňském roce odvolací soud v
Nizozemí v kauze známé jako Urgenda potvrdil rozhodnutí prvoinstančního soudu z roku 2015 o
povinnosti vlády zvýšit závazek snižování skleníkových plynů.52 Podobný typ žaloby
představuje také např. úspěšná žaloba ve věci Massachussets v EPA53 či případ Juliana v. U.S.,
který v současnosti čeká na řízení před federálním soudem ve Spojených státech.54

Na evropské úrovni jsou pak představitelné žaloby například u Evropského soudu pro lidská
práva (ESLP), kde může být žalobcem soukromý subjekt ale i jiný stát.55 Především bychom
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mohli uvažovat o uplatnění čl. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (EÚLP) - právo na
život a čl. 8 EÚLP - právo na soukromý a rodinný život. Podle judikatury ESLP vytváří tato
práva pro členské státy úmluvy tzv. positive obligation, tedy povinnost aktivně vytvářet
podmínky pro napnění těchto práv. Podle Faureho jde v případě změny klimatu především o
povinnost risk managementu (tj. mitigačních a adaptačních opatření) a informační povinnost
ohledně možných dopadů.56 Ve stejném duchu by bylo možné interpretovat právo na přiměřenou
životní úroveň a svobodu od hladu57 a právo na zdraví

58

zakotvené v Mezinárodním paktu o

hospodářských sociálních a kulturních právech (MPHSKP). Specificky právo na svobodu od
hladu ve smyslu čl. 11 odst. 2 MPHSKP jmenovitě zmiňuje ve své zprávě z roku 2009 o vztahu
změny klimatu k lidským právům Vysoký komisař OSN pro lidská práva.59 Z pohledu práva ČR
jsou mezinárodní smlouvy o lidských právech součástí právního řádu60 a podle judikatury
Ústavního soudy i součástí ústavního pořádku61 a práva z nich plynoucí jsou tedy přímo
vymahatelné před českými soudy.
Výše popsaný typ žalobních návrhů ovšem nepředstavuje “soukromoprávní” řešení negativních
externalit ve smyslu Samuelsonovy koncepce. Je spíše vnitrostátním nástrojem donucení
zákonodárce či exekutivy ke splnění jejich ústavní, zákonné či mezinárodní smlouvou přijaté
povinnosti spočívající v přijetí opatření spadajících koncepčně do “veřejnoprávních” způsobů
řešení.
Druhou kategorií, která již odpovídá soukromoprávní koncepci řešení externalit, jsou žaloby na
zdržení se jednání a žaloby na náhradu škody či újmy, ve kterých je žalobcem subjekt přímo
ohrožený či poškozený emisemi skleníkových plynů a žalovanou stranou emitent, či osoba přímo
se na vzniku emisí podílející. Takové žaloby závisí na právní úpravě odpovědnosti za škodu ve
státech, kde jsou podávány, přičemž pro systém kontinentálního práva je typycké, že pro takový
postup poskytuje minimální prostor, neboť domáhání se výše uvedených nároků je možné jen na
56

Faure, Peeters (2011), s. 147.

57

Čl. 11 MPHSKP.

58

Čl. 112 MPHSKP.

Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship
between climate change and human rights, A/HRC/10/61, 15. 1. 2009.
59

60

Čl. 10 a čl. 49 Úst. zák. č. 1/1993, Ústava ČR.

61

Pl. ÚS 36/01 ze dne 25. 6. 2002 (tzv. “Konkurzní nález”)

23

základě platného zákona. Pokud tento problém ilustrujeme na příkladu českého civilního práva,
pro uplatnění obecné odpovědnosti za škodu je potřeba 1) vzniklá či hrozící škoda/újma, 2) která
musí být způsobena alternativně porušením dobrých mravů, zákonné či smluvní povinnosti.62
Dnes již zákonná úprava sice stanovuje limity a podmínky vypouštění emisí skleníkových plynů,
ale v rámci tohoto režimu není vypouštění emisí porušením povinnosti vyplývající z žádné z
výše uvedených kategorií. I pokud bychom zvážili nižší práh odpovědnosti uplatňovaný při
škodě z provozu63 či z provozu zvlášť nebezpečného64 (do této kategorie nejspíše patří veliká
část zdrojů zahrnutých v ETS), kde zákon výslovně připouští možnost náhrady škody vzniklé z
povolené činnosti65, problém kauzálního nexu a určení odpovědnosti jednotlivých emitentů je
pro úspěšné uplatnění žaloby značně prohibitivní. Zároveň je v českém právním řádu tato
možnost limitována i procesní úpravou, která zatím neumožňuje podání hromadných žalob, což
je při předpokládané pluralitě požkozených klimatickou změnou výrazně limitující.
Opačná je situace ve Spojených státech, kde je možnost žalovat náhradu škody (tort litigation)
naopak v podstatě neomezená, pokud není zákonem limitována. V posledních letech se k
soudům ve Spojených státech dostaly dvě výrazné žaloby podané pobřežními městy, v prvním
případě San Franciscem a Oaklandem a v druhém případě New Yorkem, proti několika velikým
ropným společnostem (oil majors). V obou kauzách se města domáhala především náhrady
nákladů vynaložených za adaptační opatření související se zvyšující se mořskou hladinou a méně
předvídatelným klimatem, vyčíslených v řádu stovek milionů dolarů. V obou případech žalobci
argumentovali, že kumulativně se žalované ropné společnosti podílely na emisi 11%
antropogenních skleníkových plynů v současnosti akumulovaných v atmosféře. Žalobce se
pokusil využít principu předběžné opatrnosti tzv. “Precautionary Principle”, který umožňuje
dovodit odpovědnost emitentů na základě toho, že od okamžiku, kdy bylo vědecké poznání
ohledně lidského vlivu na klima relativně jednoznačné, nevynaložili dostatečné úsilí (sběr
informací, revize výrobních metod) na to, aby negativním následkům své činnosti zabránili či je
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zmírnili.66 Pro podporu tohoto tvrzení uvedli jako argument, že již od 70. let měly ropné
společnosti jasné důkazy o vlivu emisí z fosilních paliv na globální klima, avšak nepřijaly žádná
mitigační opatření. V obou případech byli žalobci neúspěšní. Zamítavé rozhodnutí ve věci New
York v. Oil Majors celkem přesně popisuje většinu problémů, které jsme zde uvedli. Hlavní dva
argumenty pro zamítnutí žaloby byly následující:
1) Pluralita emitentů: Ačkoli se žalobě povedlo shromáždit žalované, kterým kumulativně
přisuzují 11% odpovědnosti za škodu, těchto 11% neodpovídá emisím, které žalovaní skutečně
vypustili, ale pouze všem emisím, které “zprostředkovali” těžbou a distribucí fosilních paliv.
Soud přitom podotýká, že v tomto řetězci, vedoucímu ke vzniku emisí, figuroval i žalobce, který
sám pálil a pálí fosilní paliva pro zajištění tepla a elektřiny obyvatel města.67
2) Dělba moci a limitování odpovědnosti za škodu zákonem: Soud dále uvedl, že
vzhledem k existenci federálního zákona, který byl přijat mimo jiné z důvodu regulace emisí
skleníkových plynů (Clean Air Act) a který svěřuje odpovědnost za regulaci emisí skleníkových
plynů exekutivě a zákonodárci, je vyloučeno domáhat se náhrad škod způsobených globálním
oteplováním soukromoprávní cestou přímo u emitenta.68
S ohledem na výše uvedené se jeví jako nepravděpodobné, že by mohl systém soukromoprávní
odpovědnosti za škodu poskytnout účinnou systémovou regulaci produkce skleníkových plynů.
Je možné, že s narůstajícími škodami a širším vědeckým poznáním se v budoucnu dočkáme
úspěšných žalob, avšak regulace emisí, aby byly účinné, musí nastat již nyní a nikoli v neurčité
budoucnosti. Pro úplnost je možné závěrem zmínit ještě jakousi třetí skupinou klimatických
žalob, která je do jisté míry kombinací obou výše zmíněných. Poslední dobou přicházejí někteří
autoři s poměrně radikální představou soukromopravní odpovědnosti politiků či členů
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New York v. BP P.L.C., Chevron Corp., Coconophillips, Exxon Mobil Corp and Royal Dutch Shell.,
Opinion & order No. 18 Civ. 182 (JFK).Dostupné z https://www.offshoreenergytoday.com/wp-content/
uploads/2018/07/New-York-vs-Oil-Companies-Ruling.pdf.
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manegmentu obchodních společností, podílejících se na produkci skleníkových plynů, za
škodu.69

2.2. Veřejnoprávní přístupy
2.2.1 Veřejnoprávní přístup: daně
“Jak racionalizujeme investování zdrojů do preventivních opatření, chránících nás před hrozbami
budoucnosti, když je potřeba tolik investic k odvrácení aktuálních hrozeb?”70 - táže se Michael
Greenstone, autor policy paperu Brookings institutu. Patrně nejtypičtější přístup ekonomů k

negativním externalitám představuje uvalení daňové zátěže. S tímto řešením tržního selhání
přišel poprvé na počátku 20. století britský ekonom Arthur Pigou.71 Jeho model ve stručnosti
spočívá ve stanovení daně vztažené na jednotku vytvářené externality (vypouštěné emise), která
svojí výší odpovídá marginální společenské škodě pramenící z této externality. Společenskou
škodou se pak rozumí kumulativní výše škod všech dotčených subjektů pramenící z vytvořené
externality a marginální společenskou škodou pak společenská škoda vytvořená každou další
jednotkou přidané externality. Takto stanovená pigoviánská daň (jak je po svém tvůrci nazývána)
by měla ve výsledku vést k optimálnímu stavu, kdy marginální společenská škoda odpovídá
marginálním nákladům na její odstranění.
Pro správné pochopení této daně je potřeba si uvědomit, že samotné vytváření negativních
externalit (např. skleníkových plynů) není z normativního ekonomického pohledu negativní.
Negativní je pouze situace, kdy celková škoda způsobená těmito externalitami přesáhne celkový
užitek spojený s činností, při které vznikají. Pro ekologa to je patrně poněkud neintuitivní
pohled, ale můžeme si jej představit i tak, že určité negativní externality vznikají při každé lidské
činnosti (například hluk, světelný smog, rozvíření prachu) a jejich úplná eliminace by
vyžadovala vynaložení nákladů zcela neproporčních k jejich negativnímu vlivu na okolí.
Správně zvolená daň tak může takovou činnost optimalizovat a tím dosáhnou stavu, který
SPIER, Jaap: Legal Strategies to Come to Grips with Climate Change in RUPPEL, Oliver C.,
CHRISTIAN Roschmann, and KATHARINA Ruppel-Schlichting, (eds.) Climate Change: International
Law and Global Governance: Volume II: Policy, Diplomacy and Governance in a Changing Environment.
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft MbH, 2013. s. 145.
69
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24. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2014/09/19/paying-the-cost-ofclimate-change.
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Samuelson nazývá “společensky efektivním znečišťováním”72. Zároveň je výhodou takové daně
její tržní neutralita, protože subjekty, na které se vztahuje, si mohou v rámci trhu sami určit,
jakým způsobem optimalizovat svojí činnost, zda se jim nejvíce vyplatí investovat do zařízení
snižujících emise, snížit produkci, či přijmout jiná opatření.
Výhody omezování produkce emisí prostřednictvím uhlíkové daně jsou na teoretické rovině
zjevné - daňové zatížení by si v rámci trhu mělo najít cestu k omezení primárně těch provozů,
které na dané množství emisí vytvářejí nejmenší užitek a zároveň vyžaduje ze strany regulátora
minimální znalost ohledně možnosti emisních redukcí jednotlivých ekonomických sektorů.
Praktická aplikace tohoto řešení se nicméně potýká s problémy, které je potřeba podrobněji
rozebrat. Kromě výše uvedené kritiky tohoto přístupu ze strany Coaseho73 je dalším úskalím,
které tento systém částečně sdílí s těmi předchozími, vyčíslení škody. Jak stanovit marginální
škodu na emisní jednotku, když následky jsou rozprostřené v čase, a ty nejzávažnější se mohou
projevit až v době natolik vzdálené, že vědecké poznání neumí odhadnout jejich jasnou podobu?
Jak tyto předpokládané budoucí škody diskontovat a zda je vůbec diskontovat? Jak započítat
ekologickou újmu? Praktické problémy při implementování daně pak vznikají především při
rozhodování, jakou část výrobního/spotřebního cyklu, při kterém k emisím dochází, zdanit. Mají
to být pouze přímí emitenti? Pak je ale krajně obtížné počítat daňový základ u malých, lokálních
a nestacionárních zdrojů jako osobní vozidla či zahradní technika. Mají to být prodejci fosilních
či jiných paliv, jak to dlouhodobě navrhuje např. J. Hansen z Columbia university? Pak je otázka,
zda taková daň neodrazuje provozy od hledání způsobů využívání paliv vytvářejících méně
emisí. Do současnosti se myšlenka uhlíkové daně jako primárního mitigačního nástroje v
globální snaze o omezování emisí neuchytila.

2.2.2 Veřejnoprávní přístup: zastropování emisí
Alternativní systém vypořádání se s negativními externalitami představuje stanovení pevných limitů
emisí v rámci kterého si subjekty vytvářející emise mohu mezi sebou vyměňovat či přeprodávat právo je
vypouštět (cap and trade). Takový přístup zdánlivě kombinuje tržní mechanismus (jako v případě daní)
s netržním mechanismem stanovení maximálního stropu. Alternativním modelem emisního obchodování
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je systém baseline and credit, který se však v rámci EU v praxi nevyužívá.74 Z pohledu práva se
pak patrně jedná o kombinaci ekonomického a administrativního nástroje regulace. Z pohledu ekonomie
by se dal rozdíl mezi přístupem cap and trade a přístupem daňové zátěže emisí popsat jako

informační. Zatímco při stanovení daně je výsledného množství emisí (v momentu ekonomické
rovnováhy) dosaženo tržním mechanismem a jeho přesnou výši lze pouze presumovat, v případě
zastropování je horní množství emisí stanoveno regulátorem a tržní mechanismus určuje toliko
uspořádání výroby v rámci tohoto stropu. Zdánlivě tak dochází k větší jistotě ohledně rozsahu
škody způsobené emisemi, ale k menší jistotě ohledně optimální ekonomické rovnováhy. Slovo
zdánlivě je však použito záměrně, protože v obou systémech musí regulátor nejprve provést
úvahu nad rozsahem škody způsobené emisemi a až na základě této úvahy stanovuje výši
omezení (v prvním případě výši daně, ve druhém emisní strop a případně i cenu povolenek na
primárním trhu). Zda je posléze dosaženo ono společensky efektivní znečišťování tak v obou
případech závisí na správném vyčíslení společenské škody.
Z pohledu práva životního prostředí je systém emisních stropů promítnutím zásady předběžné
opatrnosti, neboť se uplatňuje v případech, kdy je škoda způsobená emisemi obtížně
predikovatelná. I studie ekonomů z LSE dochází k závěru, že systém zastropování je vhodnější v
případě nejistoty ohledně marginální environmentální škody způsobené každou další jednotkou
emisí, protože umožňuje lépe omezit celkovou škodu.75 Naopak v případě nejistoty ohledně
nákladů na mitigaci emisí je preferovaným řešením uvalení daně.76 Jako příklad zcela špatně
odhadnuté kapacity provozů ke snižování emisí lze pro ilustraci připomenout situaci po zavedení
systému emisních povolenek (ETS) v EU roku 2005. Primární alokace povolenek byla natolik
veliká, že cena volně obchodovaných povolenek klesla prakticky na nulu a subjekty zahrnuté do
systému emisních povolenek nebyly nuceny omezovat či upravovat svůj provoz.
Kromě problému vyčíslení škody pak tento systém přináší v praxi další úskalí, z nichž to hlavní
spočívá v určení provozů/ekonomických subjektů, které jsou zahrnuty do emisního stropu a
WEMAERE, Matthieu et. al., Legal Ownership and Nature of Kyoto Units and EU Allowances in
FREESTONE, David a STRECK, Charlotte (eds.), Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen
and beyond. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 41 a násl.
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systému emisních povolenek. V rámci ekonomiky byť jen jednoho státu existují miliony
antropogenních zdrojů emisí skleníkových plynů, od těch nejmenších, jako jsou lidé samotní (při
exhalaci vydechujeme více CO2 než při nádechu), domácí plynové sporáky, kotle a karmy,
zahradní ohniště, malé agregáty, osobní auta až po ty největší jako hnědouhelná elektrárna
Počerady s ročními emisemi přes 5 mt CO2. Zahrnout všechny tyto zdroje do systému emisních
povolenek je prakticky takřka nemožné. Systém totiž vyžaduje přesné měření vypouštěných
emisí a určitou kapacitu jednotlivého zdroje, aby transakční náklady spojené s provozem
systému pro určitý zdroj byly výrazně nižší, než kolik tento zdroj zaplatí do systému
prostřednictvím povolenek. Takové zdroje nalézáme především v těžkém průmyslu či energetice.
Pro představu je v ČR podle přílohy k zákonu č. 383/2012 Sb. (o podmínkách obchodování s
emisními povolenkami) provádějícím příslušnou evropskou legislativu77 do systému emisního
obchodování zahrnuto cca. 290 provozů.78 V rámci systému cap and trade uplatňovaného v EU
prostřednictvím směrnice o ETS jsou zdroje zahrnuté do tohoto systému vymezeny obecně na
základě druhu činosti a (s výjimkami) minimálního množství produkce.79 (Více k věcné
působnosti ETS a effort sharingu ve 4. kapitole.) Z pohledu velkých sektorových zdrojů emisí
skleníkových plynů bude velmi obtížné postihnout například zemědělství (jak měřit emise CH4
dobytka malého farmáře s deseti krávami), či ze sektoru energie osobní dopravu a rezidenční
emise. Právě tyto zdroje tak v rámci EU spadají do systému regulace založené nařízením o effort
sharingu, který nechává jednotlivé regulační nástroje na členských státech. Za úvahu de lege
ferenda by nicméně stálo, zda například u velkých agrokoncernů není vyčíslitelná kumulativní
hodnota emisí CO2e již srovnatelná s většími průmyslovými provozy, a tedy zařaditelná do
systému emisních povolenek. V tomto směru stojí za zmínku programové prohlášení
(pravděpodobně) budoucí předsedkyně Evropské Komise, Ursuly von der Layen, ve kterém
hovoří o zahrnutí sektoru dopravy (!) do systému ETS.80

Směrnice 2003/87/EC, Směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů (dále jen “Směrnice 2003/87/EC”).
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Seznam zařízení v EU ETS a aktuální čísla povolení [online], MŽP [cit. 16.4.2019]. Dostupné z https://
www.mzp.cz/cz/seznam_zarizeni_euets.
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A union that strives for more: My agenda for Europe [online], Political guidelines for the next
European Commission 2019 - 2024 [cit. 10.9.2019]. Dostupné z. https://ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf (dále jen “My agenda for Europe 2019 2024)”.
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Při zavádění systému emisního zastropovaní či daňového zatížení, vzniká zásadní otázka, totiž
jak zabránit tzv. “carbon leakage”, tedy jakémusi “importu” uhlíkové stopy v podobě zboží,
jehož výroba je náročná na emise, a to v případě, že ekonomické zatížení skleníkových plynů
není univerzální? Tento problém související s globalizací ekonomiky z jedné strany ohrožuje
efektivitu přijatých opatření a z druhé poškozuje mezinárodní konkurenceschopnost státu. Jak
podotýká

Leal-Arcas,

“Ve světě mezinárodního obchodu a investic jsou náklady takových

(mitigačních pozn.aut.) opatření zvětšeny odlivem investic a ekonomické aktivity do zemí, které
neuplatňují taková mitigační opatření a nabízejí tak nižší výrobní cenu.”81 Jednou z možností jak
zabránit problému černého pasažéra je uvalení takzvaného Border tax adjustment (někdy s
epoužíva termín BCA - border carbon adjustment) na importované zboží, založené na jejich
PPM (process and production methods) emisích.82 Tento systém je však mimořádně obtížný na
administraci a v současnosti není uplatňován ani největšími ekonomickými celky (EU, USA) s
dostatečnou tržní silou a administrativní kapacitou na jeho zavedení. Z mnoha problémů
spojených s tímto opatřením je možné zmínit dopad růstu cen na spotřebitele ve státu, který jej
uplatňuje, mimořádně obtížné právní definice PPM pro jednotlivé produkty (při stanovení fixní
PPM pro určitý typově vymezený produkt by BTA odrazoval od méně uhlíkově náročných
výrobních metod) a v neposlední řadě také právní problémy plynoucí z mezinárodních
obchodních úmluv, pravidel WTO aj. Přesto se nicméně zavedení tohoto systému vyskytuje ve
výše již zmíněné politické agendě nové Evropské Komise.83

2.3 Společenská cena emisí
Koncept společenské ceny emisí představuje zcela klíčový nástroj při stanovení parametrů všech
dosud uvedených systémů řešení problému antropogenní změny klimatu. Zároveň představuje
problém, se kterým se legislativci a odborná i širší veřejnost potýkají snad ještě obtížněji, než s
volbou regulačního přístupu. V předchozím textu již bylo toto téma zmíněno v mnoha
souvislostech, především ve smyslu problému, který limituje naši schopnost zvolit správný
systém regulace skleníkových plynů. Proto se jej zde pokusíme důkladněji rozebrat.

LEAL-ARCAS, Rafael: Climate change and international trade. Cheltenham: Edward Elgar publishing,
2013. (dále jen Leal-Arcas (2013)”) s. 135.
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Společenská cena emisí představuje v penězích vyjádřenou škodu, kterou způsobí určité
množství vytvořených emisí skleníkových plynů. Vyčíslení této škody úzce souvisí jednak s
dosaženou mírou vědecké jistoty ohledně následků klimatické změny způsobených určitou mírou
vypuštěných skleníkových plynů, zároveň však souvisí s metodou ekonomického přístupu k
ohodnocení těchto následků. Co se týká vědeckých poznatků, vzhledem k různým mechanismům
zpětných vazeb souvisejících mimo jiné s albedem či mírou uvolňování emisí CH4 z tajících
permafrostů a jiných známých a neznámých zpětných vazeb, jejichž modelování je nesnadné, je
krajně obtížné určit, jaká je citlivost klimatu na změny koncentrace skleníkových plynů v
atmosféře. Konkrétně pak, zda je vývoj lineární a zda neexistují určité tipping pointy, při kterých
se klimatický systém začne vyvíjet nezávisle na množství přidaných/ubraných antropogenních
emisí. Tato část výpočtu škody je při modelování řešena především kalkulováním s mírou
pravděpodobností různých scénářů.84
Ekonomická část vyčíslení škody se potýká se dvěma hlavními problémy. Prvním je otázka
započítání ekologické újmy do společenské škody, neboli probém vyčíslení škody na druzích,
biotopech a ekosystémech, ze kterých lidé (zatím) nečerpají měřitelný užitek. Druhým
problémem je pak přepočítání budoucí škody na dnešní jednotky, neboli problém diskontování.
Vzhledem k tomu, že vyčíslená společenská cena emisí je obvykle výchozím bodem pro
rozvahy regulátorů při stanovování míry zatížení zdrojů emisí (například v ideálním modelu
daňového zatížení by marginální společenská cena způsobená jednotkou emise měla odpovídat
výši daňové zátěže), je přístup k těmto dvěma veskrze hodnotovým otázkám zcela klíčový.
Bedřich Moldan pro účely ekonomického ohodnocení přírodních statků ohrožených změnou
klimatu dělí hodnotu těchto statků do dvou kategorií: “Celkovou ekonomickou hodnotu můžeme
rozčlenit na hodnotu užitnou a neužitnou. Užitná hodnota se vztahuje k přírodním službám, které
lidé přímo či nepřímo užívají k výrobě či k osobní spotřebě (včetně například potěšení z pěkné
vyhlídky).”85 Tento prvek hodnoty přírodních statků se běžně označuje jako tzv. ekosystémové
služby. Jejich ohodnocení je mimořádně obtížným problémem (jak kvantifikujeme např. ono
“potěšení z pěkné vyhlídky”?), byť patrně snáze uskutečnitelným, než ohodnocení “neužitného”

Jako ilustrativní pro vědecké hodnocení následků klimatické změny jsou zprávy IPCC nebo např.
studie think-tanku RiskyBusiness vztahující se na území USA. Dostupné z http://riskybusiness.org/site/
assets/uploads/2015/09/RiskyBusiness_Report_WEB_09_08_14.pdf nebo zprávy IPCC.
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prvku přírodních statků. Ekosystémové služby se snaží ekonomicky kvantifikovat např. projekt
TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) podporovaný EU a spolkovou vládou.86
Mezi složky neužitné hodnoty pak patří zejména existenční hodnota, jež je odvozena od
uvědomění lidí o tom, že biodiverzita existuje a má svou vnitřní hodnotu (intrinsic value) a od
takzvaná hodnoty odkazu (bequest value), která je daná předpokladem přínosu biodiverzity pro
příští generace.”87 Vnímání vnitřní hodnoty věcí je nicméně věcí individuální hodnotové
orientace (a do značné míry i kulturně/nábožensky podmíněné) a i pokud tuto hodnotu věcem
přiznáme, je mimořádně obtížné jí vyjádřit v penězích. Kvantifikování předpokládaného přínosu
biodiverzity (bequest value), např. v podobě dosud neobjevených či v medicíně nevyužitých
organických látek, je pak úkol srovnatelně obtížný s odhadem toho, který z dnešních startupů se
stane za deset let společností s miliardovou tržní kapitalizací.

2.3.1 Diskontování
Míra regulace emisí skleníkových plynů je rovněž věcí mezigenerační spravedlnosti. Vyvolává
otázku, jakým způsoben se omezit dnes, aby nenastaly následky, které nejvíce ponese někdo jiný.
Z hlediska právní filosofie se tímto problémem zabývá například John Rawls, který pro její popis
používá překvapivě ekonomickou terminologii. Z jeho pohledu představuje mezigenerační
spravedlnost určitou formu spoření (kapitálu, investice do vzdělání atp.), které by mohla
současná generace spravedlivě očekávat od té předchozí.88 V tomto kontextu by patrně emise
skleníkových plynů představovaly formu jakéhosi negativního spoření. Patrně nejucelenější
přehled, týkající se klimatické politiky z pohledu spravedlnosti podává Peter Lawrence.
Rozlišuje intergenerační spravedlnost, která představuje míru zatížení současné generace ve
prospěch budoucí a naopak a spravedlnost intragenerační, která spočívá v rozdělení míry zatížní
mitigací skleníkových plynů mezi industrializovanými a rozvojovými zeměmi.89 (Ta se projevuje
v zásadě “společné ale diferenciovanéá odpovědnosti” států, vyskytující se obecně napříč
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mezinárodněprávní úpravou klimatického práva a konkrétně v případě effort sharingu v
ustanovení, rozlišující minimální redukční cíle na základě HDP/cap členských států. Ohledně
intergenerační spravedlnosti vychází Lawrence z několika zásad, které by měli být sdílené
většinou světa: povinnost nezpůsobovat újmu (který rozšiřuje na povinnost nezpůsobit velikou
pravděpodobnost újmy), základní lidská práva, jako právo na život a nezasahování do tělesné
integrity, právo na rodinný život, povinnost reciprocity při předávání statkům budoucím
generacím, založenou na odkazu generací minulých (zde vychází z Johna Rowlese), zmiňuje i
kosmopolitní teorii, hlubinnou ekologii a jiné.90 Z hlediska teorie práva životního prostředí tyto
zásady na nejobecnější úrovni vyjadřuje princip, trvale udržitelého rozvoje, jak byl poprvé
definován ve zprávě Komise pro ŽP s rozvoj OSN roku 1987. Míní se jím takový rozvoj, který
“naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat
potřeby své.”91 Pokud tedy přijmeme premisu, že blahobyt následujících generací můžeme
porovnávat s tím naším a na základě toho nacházet ekonomicky optimální řešení, je optimální
míra spoření určena do značné míry diskontováním.
V předchozí části zaznělo, že společenská cena emisí představuje vyčíslenou škodu, způsobenou
určitým množstvím emisí. Ve skutečnosti je nutné tuto definici upravit: společenská škoda
představuje současnou hodnotu budoucí škody způsobené emisemi. Z hlediska ekonomie se
obvykle nejedná o totéž. Jedna koruna disponibilní dnes má větší hodnotu než jedna koruna za
deset let (z toho důvodu se při úvěrování vypočtává úroková míra) a tedy, při opačné operaci, v
penězích vypočítaná budoucí škoda by měla být diskontována na dnešní hodnotu. Otázka
diskontní sazby byla a stále je předmětem vášnivé debaty mezi ekonomy. Jako příklad může
sloužit Weitzmanova kritika reportu Sira Nicholase Sterna z roku 2006, v němž Stern
doporučoval razantní preventivní opatření omezující emise skleníkových plynů, přičemž jedním
z hlavních východisek jeho cost-benefit analýzy bylo aplikování minimální diskontní sazby.92 Při
uplatnění diskontních sazeb lišících se v řádu jednotek procent přitom v časových horizontech,
ve kterých uvažujeme o škodě způsobené klimatickou změnou, docházíme k řádově odlišným
částkám. Jak podotýká Boulding, při stanovení roční obvyklé diskontní sazby odpovídající 5% se
90
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zmenší započítání blahobytu budoucích generací o polovinu již za 14 let.93 Při použití základní
funkce diskontování 1/(1+SDR)^t (t = čas, SDR = diskontní sazba), můžeme snadno dopočítat,
že například při sazbě 1% se ke snížení na polovinu dostaneme až za 70 let. Ještě výmluvnější
příklad matematiky diskontování uvádí Derek Partfit: “Při diskontní sazbě 5% má jedno úmrtí
příští rok vyšší (negativní) hodnotu, než miliarda úmrtí za 500 let.”94 Je tedy patrné, že při
použití běžného diskontování má v dlouhodobém horizontu budoucnost prakticky nulovou
hodnotu.
Otázka diskontování tak může být postavena buď jako otázka, zda vůbec diskontovat, či jako
otázka správně zvolené diskontní sazby. Například Richard Revesz argumentuje, že diskontování
je eticky neospravedlnitelné, neboť privileguje zájmy současné generace. Jeho hlavním
argumentem je, že diskontování v případě jednotlivce (například při rozhodování o míře spoření
na důchod) se týká jeho samého.95 Z jeho pohledu je tak “mechanická aplikace diskontování
času způsobem, jakým je používáno intergeneračně, zcela neospravedlnitelná. Otázka, jak určitý
jedinec rozhodne načasovat své výdaje z daného množství zdrojů během svého života je
fundamentálně odlišná od otázky, jak společnost alokuje daný objem zdrojů mezigeneračně.”96
Lisa Heinzelring problematizuje i otázku intergeneračního diskontování z pohledu behaviorální
ekonomie, když poukazuje na to, že empirické studie vyvracejí představu, že lidé si cení
odvrácení nepříjemných následků ve vzdálenější budoucnosti méně, než v přítomnosti.
Průzkumy naopak prokazují, že při možnosti volby lidé raději strpí totožný negativní následek
raději dříve než s odkladem.97 Naopak Nordhaus používá při svém modelování poměrně
standartní diskontní sazby v rozmezí 2% - 4%, přičemž argumentuje odhadovaným růstem
ekonomiky. Určitý kompromis pak představuje názor, že diskontní sazba by měla odpovídat
pouze míře exogenního rizika, nesouvisejícího s klimatickou změnou (tj. například pád meteoritu
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či erupce supervulkánu, zcela měníci klima a jiné podmínky existence biosféry).98 Takto
stanovená diskontní sazba, která bude výrazně nižší než Nordhausova, vychází z poměrně
jednoduché úvahy, že při odkládání spotřeby na zítřek bychom měli kalkulovat i s minimální
možností toho, že zítřek nenastane.
Alternativní pohled nabízí nedávno zesnulý ekonom Martin Weitzman, který se dlouhodobě
zabýval pravděpodobností distribucí škod způsobených klimatickou změnou a jejich
ekonomických implikací. Argumentoval, že při započítátní nenulové pravděpodobnosti
katastrofických scénářů (tzv. fat tail pravděpodobnostní distribuce společenské škody) je
vhodnější k mitigačním opatřením přistupovat spíše z pohledu pojštění, neboť opačný přístup
dotažený ad absurdum by mohl vést k požadavku vynaložit v přítomnosti v podstatě neomezené
zdroje na mitigační opatření.99 Tento tzv. dismal theorem aplikovaný na problematiku
diskontování pak vede k požadavku pohyblivé diskontní sazby v závislosti na

časové

vzdálenosti projekce škody, kde s větším časovým odstupem se diskontní sazba limitně blíží
nule.100

2.3.2 Integrované modely
V současnosti se pro odhady škod při různých scénářích vývoje koncentrace skleníkových plynů

a s nimi spojeného růstu globální průměrné teploty používají takzvané “IAMs” (Integrated
Assessment Models) neboli “integrované ekonomicko-klimatické modely”101 Tyto modely
vypočítávají vzájemné působení proměnných, kterými jsou výkon ekonomiky, koncentrace
skleníkových plynů, předpokládaný nárůst průměrné teploty, a společenskou cenu emisí.
Výhodou těchto modelů je, že mohou vypočítat “stínovou” cenu emisí skleníkových plynů v
závislosti na zvolených parametrech - výkonu ekonomiky, množství emisí či míře globálního
oteplení. Nevýhodou je jednak vytváření jakéhosi dojmu vědeckosti, ačkoli jejich výsledky jsou
DASGUPTA, Parta, Discounting Climate Change [online], University of Cambridge, 2007 [cit. 16. 4.
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určovány do značné míry na základě hodnotových soudů (jak diskontovat budoucnost, jakou
určit míru marginálního užitku mezi chudými a bohatými, jak zohlednit ekologickou újmu) a
zároveň extrémní citlivost na drobné změny vstupních dat. Například Nordhausův široce
používaný model DICE, který vede typicky spíše ke konzervativnějším odhadům optimální výše
společenské škody skleníkových plynů, se v průběhu čtvrtstoletí své existence musel několikrát
zásadně revidovat, což mělo výrazný vliv i na generované výsledky. Ve shrnutí vývoje tohoto
modelu mezi roky 1992 a 2016 sám Nordhaus popisuje, že model DICE (v současnosti
DICE-2016R2) prošel výrazným vývojem, přičemž prognóza výstupů globální ekonomiky k
roku 2100 podle tohoto modelu byla zvýšena trojnásobně a funkce škody byla zvýšena o 60%.102
Některé integrované modely operují se vstupními údaji v řádech statisíců103 Graf popisující
vývoj ceny za jednotku CO2e odpovídající různým scénářům podle modelu DICE je v příloze č.
3.
Co se týká konkrétní výše optimální ceny za emise, různé modely z výše uvedených důvodů
produkují různé výsledky. Nordhausův model vypočítává hodnotu odpovídající „optimální“
strategii pro boj se změnami klimatu a zároveň hodnotu odpovídající snaze o udržení zvýšení
teploty pod 2,5 °C.. Podle Nordhausova “optimálního scénáře” by se měla zavést daň ve výši 30
$ za tunu CO2e, v roce 2020 ji zvednout na 35 $ a kolem roku 2050 na 50 $.104 Podle scénáře
zastropovaného oteplením o 2,5 °C. (tedy o celý jeden stupeň °C. vyšším, než jaký doporučuje
IPCC jako relativně bezpečný) oproti předindustriálnímu období, by se měla cena emise tCO2e
rapidně zvýšit na cca. 240 dolarů a v druhé polovině století překročit hodnotu 400$. Je tak
patrné, že vzhledem k efektivitě danění emisí vnímá Nordhaus jako rovnovážný stav situaci s
výrazně vyšší koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a tedy vyšší teplotou než například
IPCC.
Americká Agentura na Ochranu přírody přichází s vlastními údaji, ohledně společenské škody,
vycházející z různých diskontních sazeb. Podle jejích odhadů připadá na tunu CO2e při diskontní
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sazbě 2,5% hodnota 62 $ za rok 2020 která do roku 2050 vzroste na 95 $.105 Výše uvedená čísla
přitom vycházejí ze značně konzervativních předpokladů. Ekonomická škoda vychází pouze ze
sektorů v současnosti ekonomicky měřitelných, tedy převážně ze ztrát na zemědělské produkci,
lidském zdraví, nemovitém majetku a ztrát způsobených změnami cen energií za chlazení,
vytápění, či za vodu.106 Je tedy zjevné, že při započtení výše popsané kategorie ekosystémových
služeb a neužitné hodnoty by se výsledný společenská škoda a tedy cena za emisi zvýšila. Bez
ohledu na zvolený systém regulace (cap and trade/uhlíková daň) je koncept společenské škody
emisí užitečný jako nástroj ke srovnání funkčnosti toho kterého systému.

2.4 Shrnutí: Limity tržního přístupu
Nobelova cena za ekonomii udělená roku 2018 Wiliamu Nordhausovi za ekonomické modely
vlivu regulací na emise skleníkových plynů a výkon ekonomiky a zpráva IPCC, varující před
nárůstem globální průměrné teploty o více než 1,5 °C byly médii často prezentovány jako
komplementární. Ve skutečnosti se jejich ekonomická východiska vylučují. Zatímco ekonomický
přístup, reprezentovaný Nordhausem, vychází ze snahy nalézt optimum mezi budoucí škodou a
současnými omezeními, zpráva IPCC se na problém klimatické změny díva zcela jinou optikou:
stanovuje limit oteplení, nad který je již situace nepřijatelná. Jde v podstatě o rozdíl mezi costbenefit analýzou (CBA), používanou ekonomy a cost-effectivnes analýzou (CEA), navrhovanou
IPCC. K tomuto přístupu se IPCC ve zprávě z roku 2018 explicitně přiznává: “Pro účely CEA
jsou hodnotové soudy do značné míry omezeny na volbu klimatického cíle a souvisejících
důsledků, zatímco CBA vyžaduje vyjádření mnohem explicitnějších předpokladů ohledně
sociálních hodnot. Například při použití CEA předpoklady týkající se diskontní sazby již nemají
vliv na celkovou úroveň mitigace skleníkových plynů, stanovenou nyní klimatickým cílem, ale
pouze volbu a časování investicí a individuálních opatření určených k dosažení této úrovně.”107
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Jinými slovy, v prvním případě určuje míru změny klimatu tržní mechanismus, v druhém případě
jí určuje regulátor a tržní mechanismus se uplatní až při dosahování tohoto cíle.
Výhodou přístupu IPCC je větší politická použitelnost. Tento přístup umožňuje pominout většinu
složitých předpokladů, které jsme zmiňovali, jako míru diskontování, určování výše škody při
různých scénářích vývoje či započítávání ekologické újmy do celkové škody. “Stačí “ zkrátka
nastavit regulaci tak, aby bylo dosaženo určitého předem známého cíle (nabízí se podotknutí, že
cíle stanovené mírou oteplení a nikoli mírou celkových emisí jsou z praktického pohledu
poněkud nešťastné). Takový princip je na úrovni v současnosti uplatňovaných nástrojů obsažen
například v Kjótském protokolu k UNFCCC, a obecně v systémech cap and trade, mezi které
řadíme EU ETS a právě i effort sharing. Nevýhodou tohoto přístupu je pak skutečnost, že není
schopen určit, zda cena není naprosto nepřiměřená získanému užitku (a to v obou směrech).
Například Wiliam Nordhaus se s odkazem na DICE model domnívá, že není možné dosáhnout
udržení růstu globální teploty o 1,5 °C proti předindustriálnímu období bez faktické likvidace
světové ekonomiky.
Z pohledu de lege lata nicméně můžeme konstatovat, že v současnosti je stav ekonomického
zatížení emisí skleníkových plynů na globální úrovni natolik nízký, že důsledné uplatnění
libovolného z obou soupeřících principů, tedy CEA s cílovými limitem růstu 2 °C (podle
Pařížské dohody) či 1,5 °C (podle zprávy IPCC 2018) a Nordhausovou CBA, by pořád
představovalo výrazné zlepšení oproti stávajícímu stavu. Například na evropském trhu s
emisními povolenkami se cena jedné, představující 1t CO2e, pohybuje v současnosti okolo
hodnoty 25 eur.108 Zvážíme-li, že tento systém představuje v globálním měřítku jednu z
nejregulovanějších oblastí, že zdroje v něm zahrnuté představují sotva polovinu celkových
evropských emisí a že přibližně polovinu svých emisí tyto zdroje pokryjí z volně alokovaných
povolenek, je evidentní, že výsledná cena za emisi 1t CO2e v rámci všech globálních emisí se
zdaleka nepohybuje v blízkosti 200$ nutných podle DICE modelu pro scénář oteplení limitovaný
2,5 °C (tedy o stupeň vyšší, než deklarované maximum podle IPCC), ani v blízkosti 35$, které
podle Nordhause představují ekonomické optimum.
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3. Mezinárodně-právní východiska eﬀort sharingu
Pro správné pochopení smyslu a funkce rozhodnutí a navazujícího nařízení o effort
sharingu je nezbytné jej zařadit nejen z hlediska ekonomické teorie, ale rovněž z pohledu
právního řádu. To je možné činit jednak v rámci klimatického práva EU, především pak ve
srovnání se systémem ETS a právními předpisy regulujícími partikulární oblasti mitigace
skleníkových plynů, v širším kontextu pak v rámci mezinárodněprávní úpravy mitigačních
opatření. Jak již bylo výše popsáno, problém globální změny klimatu související se zvyšující se
koncentrací skleníkových plynů není řešitelný na úrovni jednotlivých členských států ani na
nadnárodní úrovni EU a to jak z hlediska celkového účinku mitigačních opatření (kdyby EU
náhle zastavila produkci veškerých emisí skleníkových plynů, globální produkce by se snížila o
pouhých 9-10%), tak z hlediska carbon leakage, tj. přesunu uhlíkově náročných provozů do
zemí se slabší regulací emisních zdrojů. Podoba evropských právních předpisů a mitigační
závazky jednotlivých členských států/emisních zdrojů v nich obsažené jsou tak do značné míry
určeny právě mezinárodním právem.
Mezinárodněprávních norem týkajících se ochrany klimatu, kterými jsou jednotlivé členské státy
i EU jako celek vázány, je celá řada a není ambicí této práce podat jejich vyčerpávající přehled.
Z hlediska tradičního dělení právních nástrojů ochrany ŽP je možné je členit na koncepční,
administrativní a ekonomické, přičemž většina mezinárodních úmluv v této oblasti obsahuje
prvky každé ze tří kategorií. V následující pasáži bude nicméně popsána pouze ta část
mezinárodní právní úpravy, která je přímo relevantní pro nařízení o effort sharingu, tj. UNFCCC
(United Nations Framework Convention on Climate Change)109, Kjótský protokol110, dodatek z
Dauhá111 a NDCs (nationally determined contributions) přijaté v rámci Pařížské dohody112.
Důraz bude kladen na ta ustanovení, která obsahují kvantitativní závazky snižování emisí.

V českém právním řádu vyhlášena jako sdělení č. 80/2005 Sb.m.s., Rámcová úmluva OSN o změně
klimatu (dále jen “UNFCCC”)
109

V českém pr. Řádu vyhlášena jako sdělení č. 81/2005 Sb. m. s., Kjótský protokol k Rámcové úmluvě
OSN o změně klimatu (dále jen “Kjótský protokol”).
110
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Dodatek ke Kjótskému protokolu schválený r. 2012 na COP-18 v Dauhá.

Pařížská dohoda byla na úrovni EU schválena a ratifikována rozhodnutími Rady (EU) č. 2016/1841 a
2016/590 (dále jen “Pařížská dohoda”)
112
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3.1 UNFCCC
Jak bylo výše uvedeno, evropská klimatické právo nefunguje osamoceně a je do značné míry
formováno závazky přijatými v rámci práva mezinárodního. Hlavními důvody nutnosti
mezinárodně právní úpravy mitigačních opatření (opatření adaptační, byť jsou také obvyklou
součástí mezinárodněprávních úmluv, mj. i Pařížské dohody, mohou mít naopak zcela lokální
podobu) je nutnost kooperace všech velkých ekonomik pro efektivní snížení globální produkce
skleníkových plynů. Z pohledu klimaticky “ambiciózních “ subjektů mezinárodního práva je pak
jejich smyslem i zabránění carbon leakage a omezení problému černých pasažérů. Základní
právní rámec mitigačních opatření je tak určován mezinárodním právem, přičemž zásadní pro
vývoj těchto norem jsou poslední čtyří desetiletí, což zároveň odpovídá době, během které se
vliv antropogenních emisí skleníkových plynů na klima dostal do širšího povědomí nejen
odborné komunity. První klimatická konference se odehrála roku 1979 v Ženevě a jejím
výsledkem bylo založení Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který od svého
založení vydává průběžné zprávy, hodnotící stav klimatu, antropogenní zdroje emisí a vývoj
globální snah o jejich omezení. Poslední (a patrně nejzásadnější) zprávou, obsahující značně
znepokojivé prognózy změny klimatu, citovanou v úvodní kapitole, vypracoval IPCC pro účely
konference v Katowicích roku 2018.
Mezinárodní právo na globální úrovni je nicméně nejlépe možné pochopit v rámci rozšiřování
závazků přijatých na konferencích formátu COP (Conference of the Parties), což je konference
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), která se od jejího přijetí
téměř každoročně schází. Podle UNFCCC může COP “na kterémkoli řádném zasedání přijímat
protokoly k úmluvě”113 a její legislativní činnost tak v zásadě udává tempo vývoje
mezinárodního práva ochrany klimatu
UNFCCC, jako první dokument obsahujícím mezinárodněprávní normy týkající se mitigace
emisí skleníkových plynů, byla přijata na summitu Země v Riu roku 1992 a platná je od roku
1994. Tato úmluva obsahuje základní principy mezinárodního klimatického práva a zároveň je jak název napovídá - právním rámcem, na jehož základě jsou přijímány, nejčastěji formou
protokolů, další mezinárodní úmluvy týkající se mitigace skleníkových plynů (a adaptačních
opatření).

113

Čl. 17 UNFCCC.
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Cílem Úmluvy, stanoveným v čl. 2, je “stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře
na úrovni, která by umožnila předejít nebezpečným důsledkům vzájemného působení lidstva a
klimatického systému. Této úrovně by mělo být dosaženo v takovém časovém období, které
umožní ekosystémům, aby se přirozenou cestou přizpůsobily změně klimatu bez ohrožení
produkce potravin, a hospodářskému rozvoji, aby mohl pokračovat udržitelným způsobem.“114

Výhodou je její téměř univerzální členství, nevýhodou pak absence závazných a vynutitelných
norem. V zásadě hlavní povinností, které z této úmluvy pro členské státy plyne, je informační
povinnost ohledně mitigačních přístupů a opatření a nakládání s přírodními propady
skleníkových plynů.115
UNFCCC zároveň zakotvuje základní principy, na nichž je postavena právní úprava ochrany
klimatu. Patří mezi ně princip mezigenerační spravedlnosti, vyjadřující povinnost smluvnícch
stran

chránit

“klimatický systém ve prospěch současných a budoucích generací lidstva na

základě rovnosti.”116 Tento princip by se patrně měl uplatnit například i při výše popsaných
úvahách o volbě diskontní sazby při výpočtu společenské škody skleníkových plynů. Poněkud v
kontrastu k tomuto principu je nicméně jednání některých smluvních stran a jejich vrcholných
představitelů, mimo jiné například předsedy vlády ČR, pro kterého se horizont třiceti let již
patrně nachází mimo rámec jeho představivosti. Řečeno jeho slovy: „Proč máme řešit teď, 31 let
dopředu, rok padesát, jenom proto, že je tu teď taková klima atmosféra,“117 Dalším principem je
společná ale diferenciovaná odpovědnost států, neboli odpovědnost “rozvinutých zemí zaujmout
vedoucí postavení v boji proti změně klimatu”118 a nutnost zohlednit potřeby a podmínky zvláště

114

Čl. 2 UNFCCC.

Čl. 12 UNFCCC; oslední dvouletá zpráva předložená Českou republikou: Seventh ational
Communicationof the Czech Repubic [online] [cit. 1.5.2019]. Dostupné z https://unfccc.int/sites/default/
files/resource/17589243_Czech%20Republic-NC7-BR3-1-NC7_BR3_CZE.pdf.
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Čl. 3 odst. 1 UNFCCC.

‚Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok 2050?‘ Evropská média zaujal Babišův výrok o emisích
[online] Český rozhlas, 2019 [cit. 1. 7. 2019]. Dostupné z https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/andrejbabis-ochrana-zivotniho-prostredi-summit-eu-emise-zavery-prohlaseni_1906212107_cha.
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Čl. 3 odst. 1 UNFCCC.
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ohrožených a rozvojových zemí.119 Tento princip vychází mimo jiné z kumulativního množství
emisí, za které jsou jednotlivé státy odpovědné a z vědomí skutečnosti, že tyto emise jsou
produktem procesu, který rozvinutým státům pomohl se industrializovat a vylepšit tak sociální
podmínky života jejich obyvatel oproti ostatním státům. Mimo jiné se projevil v podobě
Kjótského protokolu, či právě při stanovení výše závazků vyplývajících z effort sharingu EU pro
jednotlivé členské státy. Třetím základním principem zakotveným v UNFCCC je princip
předběžné opatrnosti.120 Tento klíčový princip práva životního prostředí zakotvuje, že “pokud
existuje hrozba vážné nezvratné škody, neměl by nedostatek úplné vědecké jistoty sloužit jako
důvod k odkladu (mitigačních) opatření”121, což je pro možnost využití mitigačních nástrojů
zcela nezbytná podmínka, neboť klimatologické prognózy (stejně jako vědecká metoda obecně)
vždy operují pouze s pravděpodobnostními hodnotami a (nevyvrácenými) hypotézami.

Úmluva dále obsahuje dvě přílohy se seznamy členských států, z nichž příloha č. II obsahuje
zvláštní skupinu nejvyspělejších států a příloha č. I obsahuje další rozvinuté státy (včetně
Československa), kterým ukládá nést většinu zátěže spojenou s mitigačními opatřeními. Tento
přístup se v dalším vývoji ukázal jako značně nešťastný, neboť v přílohách nezahrnuté rozvojové
státy (včetně např. Číny, dnes odpovědné za cca. 27% antropogenních skleníkových plynů) se
poměrně rychle staly v globálním úhrnu hlavními emitenty skleníkových plynů a přesto úmluva
nepočítala s jejich výraznou rolí při mitigaci. Poprvé se úskalí dvou “košů” projevilo při přijetí
Kjótského protokolu, který obsahoval téměř shodné dělení smluvních států, jako UNFCCC.

3.2 Kjótský protokol
Na třetí konferenci COP konané roku 1997 v Kjótu byl přijat Kjótský protokol122, který
představuje první závaznou úpravu v rámci UNFCCC, stanovující pevné limity a časová určení
týkající se snižování produkce skleníkových plynů123 a zároveň východisko pro evropskou

119

Čl. 3, odst 1, 2 UNFCCC.

Tento princip se poprvé v oblasti práva životního prostředí objevil již v čl. 15 Stockholmské deklarace
z roku 1972.
120
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Čl. 3, odst. 3 UNFCCC.

122

V ČR jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 81/2005 Sb. m. s.

123

Čl. 3 Kjótského protokolu.
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právní úpravu, mj. pro Rozhodnutí o effort sharingu (ESD)124. Tato úprava se ovšem týká pouze
hospodářsky rozvinutých států uvedených v příloze 1. a přijatý závazek snížení antropogenních
emisí byl rovněž poměrně skromný: cílem podle čl. 3 odst. 1 bylo “snížit v kontrolním období let
2008 - 2012 celkové emise skleníkových plynů nejméně o 5% vzhledem k úrovni z roku 1990.”
Tomu odpovídal závazek rozvinutých států a tedy většiny současných členských států EU snížit
své emise o 8% oproti referenčnímu roku 1990125 (tzv. assigned amount). Zároveň také protokol
zavedl tzv. “flexibilní mechanismy” jako tržní nástroje způsobilé dasáhnout kýženého výsledku
nákladově efektivním způsobem, v podobě možnosti států obchodovat s přebytkem/nedostatkem
svého emisního rozpočtu126 či plnit závazky realizací projektů v rozvojových státech. Tím se v
zásadě přiklonil k systému cap and trade popsanému v předchozí kapitole s tím rozdílem, že cap
se v případě Kjótského protokolu vztahoval pouze na některé smluvní státy, zatímco trade
(typicky v podobě CDM) i na ostatní. Využití flexibilních opatření, byť v rozdílné podobě, se
posléze stalo i jedním ze znaků právní úpravy mitigace skleníkových plynů na úrovni EU,
realizované v rámci effort sharingu.

Pro ilustraci flexibilních mechanismů využitých v Kjótském protokolu je možné uvést ve
stručnosti následující: Protokol vytváří několik druhů jednotek, které jsou s určitými omezenímy
volně obchodovatelné. Jde o AAU (assigned amount unit) vyjadřující základní emisní “rozpočet”
signatářských států, CER (certified emission reduction) generované skrz Mechanismus čistého
rozvoje (CDM), ERU (emission reduction unit) generované skrz JI (společná implementace) a
nakonec RMU (Removal Units), spojené s aktivitami v rámci LULUCF. Všechny tyto jednotky
představují právo vypustit 1t CO2e. Tento systém mnoha druhů jednotek je doplněn
vnitrostátními a regionálními systémy emisního obchodování.127
Samotná realizace protokolu se od jeho přijetí potýkala s nemalými problémy. V době jeho
přijetí hlavní znečišťovatel, USA, jej odmítly ratifikovat a vzhledem k požadavkům na platnost,

Rozhodnutí 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 (dále jen “Rozhodnutí č.
406/2009/ES”).
124

125
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V Kjótském protokolu jsou signatáři jednotlivé členské státy, nikoli EU jako celek.
Čl. 17 Kjótského protokolu.

FREESTONE, David a STRECK, Charlotte (eds.), Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto,
Copenhagen and beyond. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 36.
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stanoveným nejen množstvím ratifikujících států ale i úhrnnými emisemi ve výši 55% globální
produkce, vstoupil protokol v platnost až po ratifikaci Ruskou federací roku 2005. Rovněž
referenční rok 1990, předcházející kolapsu hospodářské produkce východní hemisféry spojené s
rozpadem SSSR, v zásadě eliminoval nutnost provádět skutečné strukturální změny ekonomiky
související s přijatými závazky. Například nástupnické státy Československa, které po roce 1990
odstavily veliké množství nejvíce znečisťujících (a zároveň ekonomicky nerentabilních)
provozů, již v okamžiku platnosti Kjótského protokolu měly svůj závazek splněný a mohly
prodat veliké množství emisních povolenek západním státům (mj. Japonsku)128, které se tak
vyhnuly nutnosti technicky inovovat znečisťující provozy.

3.3 Dodatek z Dauhá
Následující konference přinesly poměrně skrovné výsledky v podobě dílčích předpisů, několika
akčních plánů, snah o úpravu Kjótského protokolu, a zřízení finančních mechanismů včetně
např. klimatického fondu, který byl výsledkem COP-16 v Cancunu roku 2010.129 Z hlediska
evropského klimatického práva byla významná COP-18, která proběhla roku 2012 v Dauhá a na
níž byl přijat dodatek ke Kjótskému protokolu, neboli tzv. Dodatek z Dauhá, který potvrdil
pokračování režimu Kjótského protokolu pro období 2013 - 2020 a který ratifikovalo všech (toho
času) 27 členských států EU. Tento dodatek nicméně neratifikovalo dostatek smluvních států
UNFCCC na to, aby vstoupil v platnost a z hlediska signatářů tak představuje pouze dobrovolný
závazek. Závazek členských států EU přijatý v rámci tohoto dodatku spočívá ve snížení
antropogenních emisí k roku 2020 o 20% oproti referenčnímu roku 1990. Tento cíl koresponduje
s vnitřími cíly EU stanovenými v rámci “klimatického balíčku” přijatého již v roce 2010, o
kterém bude ve stručnosti pojednáno níže. Z hlediska mezinárodní politiky je možné hovořit o
tom, že v mezidobí mezi COP-18 a Pařížskou konferencí z roku 2015 byla EU takřka jedinou
rozvinutou světovou ekonomikou, pokračující v politice kvantitativních závazků redukce
skleníkových plynů.

Česko prodalo emise Japonsku [online], tisková zpráva MŽP, 2009 [cit. 1. 7. 2019]. Dostupné z
https://www.mzp.cz/cz/articles_e15_091001mitsui.
128

LINNENLUECKE, K. Martina, GRIFFITHS, Andrew, The Climate Resilient Organization,
Adapatation and Resilience to Climate Change and Weather Extremes. Cheltenham: Edward Elgar
Publishing, 2015, s. 61.
129

44

3.4 Pařížská dohoda
Patrně nejdůležitější konferencí smluvních stran se stala COP-21 v Paříži, která proběhla roku
2015 a od základu převrátila mezinárodní systém mitigace skleníkových plynů. Na základě
podkladů zpracovaných roku 2014 na COP v Limě a později během jednání v Bonnu byla
schválena tzv. Pařížská dohoda, která vstoupila v platnost již v listopadu 2016 ratifikováním
nezbytného množství států, což se v rámci praxe mezinárodního práva dá považovat za
mimořádně rychlé. K březnu 2019 dohodu ratifikovalo 189 států a EU. Dohoda je založena na
systému národních příspěvku (NDCs), kterými se jednotlivé smluvní státy zavazují k určité míře
omezení emisí skleníkových plynů a k aktualizaci NDCs v pětileté periodě. Dohoda ovšem
nestanoví jednotný způsob formulace národních závazků. Tímto odchýlením od principu
fungování Kjótského protokolu směrem k větší dobrovolnosti má být dosaženo toho, že závazky
v podobě národních příspěvků budou lépe odrážet skutečnou motivaci států podílet se na
mitigaci skleníkových plynů. Do dubna 2016 odevzdalo své příspěvky 190 států, v úhrnu
odpovědných za 94,6% globálních emisí.130 Pařížská dohoda zároveň stanovuje cíl udržet růst
globální teploty do roku 2100 pod 2 °C ve srovnání s předindustriálním obdobím a pokusit se o
ještě nižší růst nejvýše o 1,5 °C.131 Dohoda dále stanovuje jako cíl dosažení uhlíkově neutrální
globální ekonomiky v druhé polovině století.132 Vedle mitigačních cílů zároveň Pařížská dohoda
upravuje cíle v oblasti adaptačních opatření.
Podle samotného sekretariátu UNFCCC je však dosažení takového výše popsaných mitigačních
cílů nepravděpodobné133 a podle IPCC lze i při výrazném zvýšení národních příspěvků
odevzdaných v první vlně očekávat ke konci století růst průměrné globální teploty výrazně
převyšující 1,5 °C.134 Specifikem Pařížské dohody navíc je, že zatímco samotná dohoda je
součástí mezinárodního práva a je tedy závazná, jednotlivé NDCs nejsou a text (obdobně jako u
UNFCCC) postrádá sankční mechanismy v případě neplnění. Na jednu stranu tak tento nový

Nationally Determined Contributions (NDCs) [online], UNFCCC, [cit. 5. 7. 2019]. Dostupné z https://
unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs#eq-4.
130
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Čl. 2, odst. 1, písm. a Pařížské dohody.
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Čl. 4, odst. 1 Pařížské dohody.

Synthesis report on the aggregate effect of the intended nationally determined contributions [online],
UNFCCC, 2015 [cit. 30. 7. 2019]. Dostupné z https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/07.pdf, s.
9.
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základ mezinárodní úpravy mitigace představuje těžko vyjednaný kompromis, na druhou stranu
z pohledu práva (jako normativního systému definovaného vynutitelností) stojí na značně
křehkých nohách.
Postavení EU mezi signatáři je přitom dosti specifické. Evropská unie využila jako jediná
možnosti podepsat dohodu jako “organizace regionální hospodářské integrace,“135 v rámci níž
je možné rozdělit odpovědnost za plnění závazků přijatých v rámci NDC (v tomto případě by se
patrně lépe hodila zkratka EDC). Jednotlivé členské státy tak nemají vlastní NDCs, neplní
závazky a neuplatňují práva plynoucí z Pařížské dohody samostatně, ale pouze skrz EU. (V
registru se pro NDC jednotlivých států objeví odkaz na společný dokument).136 V kontextu
současné politické situace je otázkou, jak se bude Evropský NDC revidovat v souvislosti s
Brexitem, obzvláště zvážíme-li, že UK je v rámci effort sharingového rozhodnutí jednou ze zemí
s nadprůměrně vysokým závazkem na snížení produkce skleníkových plynů.
V první sadě příspěvků k naplnění této dohody se EU jménem všech členských států zavázala ke
snížení emisí skleníkových plynů o 40 % v roce 2030 oproti roku 1990.137 Tento závazek tak
představuje základní mezinárodně-právní východisko pro klimatickou právní regulaci EU na
období 2021 - 2030. Pro srovnání s největšími globálními znečišťovateli (EU je odpovědná za
cca. 9-10% globálních emisí) je možné uvést Spojené státy (15%), které se zavázaly do roku
2025 snížit své celkové emise o 26-28% oproti roku 2005,138 což po přepočtu na referenční rok
1990 vychází na snížení o cca. 17%139 (již od Kjótského protokolu je značně symptomatické, že
rozvinuté státy si jako referenční rok určují rok s nejvyššími zaznamenanými emisemi, což
opticky zvětuje výši závazku). Současná americká administrativa se nicméně rozhodla od
Pařížské dohody odstoupit. Z relevantích globálních subjektů je třeba uvést ještě Čínu (27%),
která svůj závazek k roku 2030 definovala jako dosažení emisního vrcholu CO2,
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Čl. 20 odst. 2 Pařížské dohody.
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Registr NDCs [online], Dostupné z https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx.

snížení

Např pokud v regstru zadáme ČR, objeví se následující dokument: https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/Czechia%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf.
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US NDC [online], Registr NDCs [cit. 30. 7. 2019]. Dostupné z https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/United%20States%20of%20America%20First/U.S.A.
%20First%20NDC%20Submission.pdf.
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Greenhouse Gas Inventory Data Explorer [online]. US Environmental Protection Agency, 2019 [cit.
20. 12. 2019]. Dostupné z https://cfpub.epa.gov/ghgdata/inventoryexplorer/#allsectors/allgas/gas/all.
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uhlíkové intensity ekonomiky o 60% na jednotku HDP, zvýšení proporce nefosilních zdrojů
energie na 20% aj.140 Obecně je tak možné konstatovat, že závazky EU jsou z relevantních
mezinárodních subjektů nejambicióznější.
Pro lepší představu nepříliš slibného stavu mezinárodních závazků poslouží příloha č. 4,
srovnávající závazky 10 největších světových producentů emisí, odpovědných za cca 3/4
globálních emisí. Z tabulky mj. vyplývá, že státy, jež se zavázaly ke skutečné redukci, vyjádřené
mírou snížení oproti referenčnímu roku, odpovídají za pouhou třetinu světových emisí.
Pomineme-li navíc USA, jejichž setrvání v Pařížské dohodě je krajně pochybné, zůstává takto
regulována zhruba pouhá šestina světových emisí. Závazky

zbylých velkých světových

ekonomik jsou definovány buď jako snížení emisní náročnosti ekonomiky (procetuální snížení
CO2e/HDP) případně souborem obtížně kvantifikovatelných politik (např. Burundi se ve svém
NDC zavazuje

k reforestaci 40.000 h za rok do r. 2030 a k vybudování třech vodních

elektráren.)141. Je možné, že takto formulované závazky jsou politickým maximem, kterého bylo
možné za situace roku 2015 dosáhnout. Zároveň je však zcela evidentní, že tento stav ani zdaleka
neumožňuje dosáhnout deklarovaných cílů Pařížské dohody, totiž udržení globálního oteplení
mezi 1,5 °C- 2 °C ke konci století.
V roce 2020 proběhne aktualizace NDCs a dá se předpokládat, že i v souvislosti s programem
nastupující Evropské komise dojde v případě EU k navýšení deklarovaných ambicí.
Předpokládanou modifikace evropského NDC bylo snížení celkových emisí o 45 % k roku 2030
oproti roku, 1990142 143, politický program předsedkyně nastupující Evropské komise je dokonce
ještě výrazně ambicióznější, když udává redukční cíl ve výši až 55%.144 Zda takový jednostranný
závazek dokáže motivovat ostatní globální hráče ke zvýšení svých ambicí je nejisté.

China NDC [online], Registr NDCs [cit. 30. 7. 2019]. Dostupné z https://www4.unfccc.int/sites/
ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China%27s%20First%20NDC%20Submission.pdf.
140

Příklad Burundi byl zvolen čistě náhodně mými gymnaziálními studenty na GJK, když jsem je během
semináře s klimatickou tematikou vyzval, aby si vybrali zemi, jejíž NDC si ukážeme v registru.
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MARCU, Andrei, BORGHESI, Simone et al., The EU’s NDC after the Talanoa Dialogue [online].
Florence School of Regulation, 2019 [cit. 10. 9. 2019]. Dostupné z https://cadmus.eui.eu/bitstream/
handle/1814/60628/RSCAS_FSR_RR_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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CANETE, Miguel Arias, Opening remarks at the Second Ministerial on Climate Action (MoCA) by
the EU, China and Canada [online], Speech, European Commission, 2018 [cit. 10. 9. 2019]. Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18- 4236_en.htm.
143

144

My agenda for Europe 2019 - 2024, s. 6.

47

4. Eﬀort sharing jako zbytková kategorie klimatického
práva EU
4.1 Dvoukolejné klimatické Právo EU
Mezinárodní závazky popsané v předchozí kapitole jsou na úrovni práva EU reflektovány v
koncepčních dokumentech, které představují základ pro přijímání závazných právních předpisů
sekundárního práva EU, ať už formou nařízení či směrnice (dříve i rozhodnutí). Tyto koncepční
dokumenty mohou nicméně obsahovat i závazky, které svými ambicemi přesahují rámec
mezinárodního práva. Závazky vyplývající z Kjótského protokolu a jeho pozdější modifikace
(především v Dodatku z Dauhá) jsou tak obsaženy ve strategii Evropa 2020, která se nicméně
koncem příštího roku vyčerpá. Do budoucna je významným koncepčním dokumentem strategie
Evropa 2030145 přijatá mimo jiné na základě závazků přijatých společným NDC v rámci
Pařížské dohody. Tato strategie původně předpokládala, že do roku 2030 dojde ke snížení emisí
skleníkových plynů o 40% oproti roku 1990, energetická účinnost se zvýší na 30% a podíl
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů bude 27% z celku. Roku 2018 byla nicméně upravena
směrem k vyšším cílům, na podíl obnovitelných zdrojů na mixu primární energie ve výši 32%
růstu energetické účinnosti o 32,5%146 a nová Evropská komise se zavázala do léta 2020
předložit plán zvyšující redukci k roku 2030 na nejméně 50%.147 Je patrné, že z hlediska
mitigace jsou druhá dva závazky prostředkem k naplnění prvního. Mezi další koncepční nástroje
týkající se ochrany klimatu přijaté na úrovni EU můžeme zařadit VII. Akční plán platící do roku
2020 (Spokojený život v mezích planety)148, Společnou zemědělskou politiku, Společnou
politiku v oblasti dopravy či Energetickou politiku. Tyto posledně zmíněné koncepce, jak
vyplývá už z jejich názvu, obsahují mj. ambice a nástroje k dosažení klimatických cílů v
partikulárních hospodářských oblastech, kterých se týkají.

EU 2030 climate & energy framework [online], European Comission [cit. 20. 9. 20109]. Dostupné z
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en#tab-0-1.
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Ibid.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: The European
Green Deal [online], European Commission 2019 [cit. 15. 1. 2020]. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN.
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Rozhodnutí č. 1386/2013/EU, o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období
do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“
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Z hlediska primárního práva EU je pro přijímání právních předpisů týkajících se ochrany
životního prostředí obecně a ochrany klimatu konkrétně významný čl. 191 SFEU, který
stanovuje, že “politika Unie v oblasti životního prostředí přispívá k sledování následujících cílů:
(…) podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových
problémů životního prostředí, a zejména boj proti změně klimatu.”149 a článek následující, který
zmocňuje Parlament a Radu přijímat právní předpisy k dosažení těchto cílů v rámci řádného
legislativního

postupu

“Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po

konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnou, jakou činnost
bude Unie vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 191”.150

K naplnění těchto klimatických cílů EU využívá primárně modelu cap and trade, byť cesta k
tomu řešení nebyla jednoduchá a kromě ekonomických úvah popsaných v druhé kapitole je do
značné míry výsledkem limitů legislativního procesu EU patrných z předchozího odstavce. Jak
poznamenává bývalý ředitel DG pro klima, Jos Delbeke, “v 90. letech bylo preferovanou
variantou [zatížení emisí jejich] zdanění. Již v roce 1992 navrhla Komise společnou uhlíkovou a
energetickou daň. To vedlo k určité kontroverzi v Radě a Evropském Parlamentu, neboť vznikla
otázka, zda je pro přijetí v Radě nutná jednomyslnost (vyžadovaná pro přijetí daňové legislativy)
nebo kvalifikovaná většina (vyžadovaná pro environmentální legislativu). Po téměř desetiletí
náročných vyjednávání byla na evropské úrovni daňová cesta opuštěna, především z důvodu
výhrad některých členských států včetně UK proti předání nadnárodním institucím EU
pravomocí týkajících se daňových politik členských států.”151 Z praktického hlediska je pak
problémem nutnost jednohlasnosti v Radě pro schvalovéní “předpisů fiskální povahy.”152 Oproti
tomu opatření cap and trade bylo možné přijímat v Radě kvalifikovanou většinou narozdíl od
daňových opatření.153 Dalším důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že i na mezinárodní úrovni
jsou závazky států stanovené zastropováním a nikoli cenou (viz předchozí kapitola) a bylo by
tudíž výrazně obtížnější tento systém na evropské úrovni překlopit do daňového zatížení; jak
Čl. 191 odst. 1. Smlouvy o fungování EU (SFEU), výjmkou jsou fiskální předpisy, a jiné předpisy
vymezené v Čl. 191 odst. 2 SFEU, které Rada přijímá zvláštním legislativním postupem.
149

150

Čl. 192, odst. 1 SFEU.
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Delbeke (2016), s. 10.
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Čl. 191 odst. 2 SFEU

153

Ibid, s. 10.
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vysvětluje druhá kapitola, daně nejsou dobrým způsobem dosažení cíle stanoveného předem
definovaným snížením emisí.

4.1.1 ETS
Cap and trade je v rámci EU realizován prostřednictvím dvou systémů, ETS a effort sharingu, z
nichž každý funguje jinak. První, sofistikovanější, je tzv. Emission trading system neboli ETS,
který je v účinnosti již od roku 2005 jako promítnutí flexibilního mechanismu Kjótského
protokolu do evropské legislativy. Je vytvořen směrnicí o vytvoření systému pro obchodování s
povolenkami154 a dále řadou provádějících právních předpisů155 a specifickým systémem
monitoringu156, které jsou na úrovni členských států prováděné zákony.157 Zaměřuje se na velké
stacionární zdroje emisí, přičemž v současné době pokrývá cca. 11.000 zdrojů představujících
zhruba 45% všech antropogenních emisí skleníkových plynů v EU.158 ETS funguje od r. 2013 na
principu celoevropského159 zastropování emisí ze “zařízení” uvedených ve směrnici, kde zařízení
je obecně definováno jako “stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více
činností uvedených v příloze I a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti(…)”.160 V uvedené
příloze jsou pak zařízení určena podle typu činnosti (typicky “činnost v oblasti energetiky” či
“výroba a zpracování kovu” a kvantitativním kritériem e.g. “příkon” či “vyrobené množství tuny
oceli za hodinu”)161. Obecně se tedy jedná o velké zdroje, které si můžeme představit jako
komíny průmyslových komplexů. Celounijní strop na emise z takto vymezených zdrojů je
rozdělen na emisní povolenky, představující právo vypustit 1tCO2e162, které jsou alokovány
154

Směrnice 2003/87/EC.

Směrnice č. 2004/101/ES, implementují flexibilní mechanismy dle Protokolu, Směrnice č. 2008/101/
ES, začleňující oblast letecké přepravy, Nařízení č. 1031/2010, upravující dražbu povolenek, Nařízení č.
389/2013, upravující evropský registr pro evidenci emisních povolenek a Nařízení č. 601/2012 upravující
monitorování a vykazování emisí.
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Nařízení č. 601/2012, upravující monitorování a vykazování emisí podle Směrnice 2003/87/EC.

V ČR je ETS proveden především zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů.
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EU Emissions Trading System (EU ETS) [online] [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z https://ec.europa.eu/
clima/policies/ets_en.
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členským státům na převážně základě historických emisí a dalších kritérií a ty je pak podle klíče
uvedeného ve směrnici přidělují či draží provozovatelům zařízení spadajích do systému.163 Z
opačné strany jsou pak provozovatelé zařízení vymezených ve směrnici povinni každý rok
zpětně vyřazovat množství povolenek odpovídající jimi vypuštěným emisím. Tyto povolenky
získávají buď přímo od členských států, ve kterých působí, nebo je nakupují na celoevropském
trhu. Právě tento tržní aspekt ETS má zaručit, že v rámci zdrojů pokrytých tímto systémem bude
k redukcím emisí docházet tím nejefektivnějším způsobem.
Z pohledu mezinárodního práva dosud představuje ETS flexibilní mechanismus Kjótského
protokolu, který musí být náležitě reflektován převodem AAU v rámci registru, který
zaznamenává veškeré přesuny obchodovatelných jednotek. Zatímco subjekty ETS jsou
provozovatelé zařízení, hlavními subjekty Kjótského protokolu jsou signatářské státy a tudíž
pokaždé, když dojde k prodeji emisní povolenky ETS mezi provozovateli z různých členských
států EU, zároveň musí dojít k odpovídajícímu převodu AAU v registru Kjótského protokolu.
Jak podotýká Delbeke, “tyto úpravy oprávnění z Kjótského protokolu probíhají skrz registr aniž
by si to provozovatelé (obchodující s povolenkami) vůbec uvědomovali.”164 Tato

povinnost

nicméně patrně zanikne ke konci roku 2020 v souvislosti s diskontinuitou kjótského režimu a je
otevřenou otázkou, zda se do r. 2021 podaří dojednat nový režim mezinárodního trhu. Jednání
COP v Madridu na podzim roku 2019 byla v tomto ohledu neúspěšná a poslední příležitostí tak
patrně bude COP-26 v Glasgow na podzim 2020.

Celkový emisní strop ETS stanovený v rámci EU+165 je přitom každoročně snižován a je tedy
celkově alokováno stále menší množství povolenek. To by teoreticky mělo vést k jejich rostoucí
ceně a tedy tlaku na provozovatele k nacházení čistějších způsobů výroby, k uzavírání provozů,
jejichž emise nepřinášejí dostatečnou ekonomickou hodnotu a vzhledem k přesunu části ceny na
spotřebitele také ke snížení poptávaného množství produktů, jejichž výroba je takto zatížena. Jak
vyplývá z vývoje cen povolenek obchodovaných na trhu, tohoto efektu (t.j. ekonomicky
relevantní ceny za povolenku) začalo být dosahováno až v posledních letech ve 3. fázi ETS.
Cena povolenky, která se v současnosti pohybuje kolem 25€ se již blíží ceně 35$ kterou
předpokládá pro rok 2020 Nordhausův “optimální” scénář pode modelu DICE (viz příloha č. 5).
163

Čl. 10 odst. 2 Směrnice 2003/87/EC.
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Je nicméně hluboce pod cenou, který stejný model udává pro udržení růstu teploty pod 2,5 °C do
konce století (240$), tedy růstu, který je o stupeň Celsia vyšší než jaký považuje IPCC za
bezpečný.166 Emise zatížené povolenkami přitom představují v rámci ETS jen cca. 57%
veškerých vydaných povolenek (zbylých 43% je provozovatelům rozdáno jako nástroj ochrany
průmyslových sektorů ohrožených carbon leakage167) a ETS samotné obhospodařuje pouze cca.
45% evropských emisí.
Důvody pomalého náběhu ETS byly stručně zmíněny již v druhé kapitole. V rámci víceletých
obchodovacích fází, po kterých jsou parametry ETS upravovány, můžeme pouze upřesnit, že v
první fázi obchodování (2005 - 2007) bylo hlavním důvodem kolapsu cen zvolení roku 1990
jako baseline, ve druhé fázi (2008 - 2012) pak byla na vině ekonomická recese a v obou
případech se na nízké ceně podílelo také vysoké množství povolenek, které se na primárním trhu
nedraží, ale přidělují.168 Většina snížení emisí v sektorech ETS z prvních dvou obchodovacích
období tak nelze přičítat právní regulaci, ale vnějším ekonomickým faktorům. Až v současné 3.
fázi (2013 - 2020), která zavedla celoevropský strop, omezila možnost převodu povolenek z
předchozích let a zároveň snížila množství volně přidělovaných povolenek na současných cca.
43% z celku, došlo k určitému oživení emisního trhu. Pro čtvrtou fázi počínající rokem 2021, se
počítá s rozšířením ETS na další sektory (e.g. lodní doprava), dalším snižováním množství
bezplatně přidělovaných povolenek, zrušením možnosti využívat mezinárodní kredity k plnění
závazků z ETS169 či se změnou koeficientu meziročního snižování170 celoevropskáho stropu z
1,74% na 2,2%.171
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IPCC 2018 report, s. 56 a násl.

§ 10 odst. 2 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů.
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Fáze ETS [online] Evropská komise [cit. 20. 9. 2019]. Dostupné z https://ec.europa.eu/clima/policies/
ets/pre2013_en.
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V dosavadních fázích šlo převážně o kredity CDM.

Baseline je v konsolidovaném znění směrnice 2003/87/ES v čl. 9 definován takto: “Množství se snižuje
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členské státy v souladu s rozhodnutím Komise o jejich národních alokačních plánech na období 2008–
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Tímto způsobem má být dosaženo k roku 2030 celkováho cíle redukce emisí o 40% oproti
referenčnímu roku 1990, a to redukcí emisí ze zařízení v rámci ETS o 43% (oproti 2005) a o
30% (2005) v rámci effort sharingu. Pokud bychom vycházeli z politické agendy předsedkyně
nastupující Evropské Komise, která si vytyčuje cíl snížit úhrnné evropské emise k roku 2030 až
od 55%,172 nepochybně bude muset dojít i k změně parametrů 4. fáze ETS.

Rozdíl mezi plánovanými redukcemi v rámci ETS a ESR (43% : 30% k roku 2030) je založen na
ekonomické analýze dokládající výrazně levnější dekarbonizaci v sektoru ETS (tj. dekarbonizaci
energetického průmyslu, těžkého průmyslu, petrochemického průmyslu a jiných velkých zdrojů
emisí) než zbytkových sektorů ESR.173
ETS se ze všech nástrojů mitigace skleníkových plynů nejvíce blíží tržnímu ideálu i vázaností
výnosu z dražeb povolenek. Ty být alespoň z poloviny využity na některý z účelů
specifikovaných v čl. 10 odst. 3 Směrnice, přičemž jde zejména o výzkum a vývoj v oblasti
snižování emisí skleníkových plynů v oblasti energetiky (např. vývojem OZE či zvyšování
efektivity využívání energie) či financování klimatických projektů v rozvojových zemích.174
Tímto do určité (stále značně limitované) míry naplňuje ETS požadavek retribuční spravedlnosti
popsaný v druhé kapitole. De lege ferenda se nabízí otázka, proč není tímto způsobem účelově
vázáno 100% výnosu.

4.1.2 Command and control: související právní nástroje
Mimo rámec ETS a effort sharingu existuje v evropském právu množství nařízení a směrnic,
které nestanovují závazné emisní stropy, ale pomáhají jejich dosažení. Jedná se typicky buď o
určení technických parametrů určitých výrobků či systémů nebo o dotační programy. Tyto
předpisy jsou přijímány na základě zásady subsidiarity, tedy upravují ty oblasti ekonomiky, kde
je společná unijní úprava účelnější, než úprava na úrovni jednotlivých členských států.175 V
systematice nástrojů ochrany klimatu bychom je zařadili mezi administrativní (v prvním případě)
a ekonomické (v druhém) nástroje. Tyto právní předpisy je možné dělit mimo jiné podle toho

172

My agenda for Europe 2019 - 2024, s. 6.
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Delbeke (2016), s. 18.
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Čl. 10 odst. 3 Směrnice 2003/87/EC.
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kritéria, zda se jejich efekt projeví spíše na redukci emisí ze zdrojů regulovaných v rámci ETS či
v rámci ESR.
Vzhledem k ústřední roli energetiky ve zdrojích zahrnutých v ETS je veliká část těchto předpisů
přijímaná v rámci tzv. klimaticko-energetických či energetických “balíčků”. První takový soubor
přijatý roku 2009 obsahoval 4 předpisy: dva, reformující směrnici o ETS176 a měnící effort
sharing177 a dále směrnici stanovují národní kvóty pro produkci energie z obnovitelných
zdrojů178 a směrnici vytvářejí právní rámec pro podporu CCS, neboli technologie, s jejichž
pomocí bude možné zachycovat a ukládat do půdy oxid uhličitý.179 Poslední tzv. “zimní”
energetický balíček schválený Radou v květnu 2019180 obsahuje mimo obecnějších předpisů
týkajících se přenosové soustavy a pravidel energetické unie181 (které jsou ovšem také
mimořádně významné pro tvorbu podmínek k naplnění emisních cílů v sektoru energetiky),
předpisy, přímo se týkající redukce emisí. Jde např. o novelu směrnice o energetické účinnosti
budov a směrnice o energetické účinnosti182 či o revidovanou směrnici o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů.183 Mezi další předpisy, které pomáhají snižovat emise v rámci
ETS, můžeme řadit i předpisy regulující zařízení na straně spotřeby síťového proudu, např.
směrnici o ekodesignu výrobků184 či nařízení o ekodesignu elektromotorů.185

Směrnice č. 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
176

177

Rozhodnutí č. 406/2009/ES, Effort sharing decision (dále jen “Rozhodnutí č. 406/2009/ES”).

178

Směrnice č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

179

Směrnice č. 2009/31/ES, o geologickém ukládání oxidu uhličitého.

VRBOVÁ, Zuzana, Čtvrtý energetický balíček oficiálně schválen [online] oenergetice [5.6.2019].
Dostupné z https://oenergetice.cz/evropska-unie/ctvrty-energeticky-balicek-oficialne-schvalen.
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Např.: Nařízení (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou, Nařízení (EU) 2019/941 o rizikové
připravenosti v odvětví elektřiny, Nařízení (EU) 2019/942 o zřízení Agentury Evropské unie pro
spolupráci energetických regulačních orgánů, Směrnice (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro
vnitřní trh s elektřinou.
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Směrnice (EU) č. 2018/844, kterou se mění směrnice 2010/31/EU oenergetické náročnosti budov a
Směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti.
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Směrnice č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Směrnice č. 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených
se spotřebou energie.
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Nařízení č. 640/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud
jde o požadavky na ekodesign elektromotorů.
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Naopak pro sektory primárně zahrnuté v ESR, tedy doprava, budovy, zemědělství, průmyslové
procesy a nakládaní s odpadem, není vzhledem k zásadě subsidiarity unijních pravních předpisů
takové množství. Z relevantních můžeme uvést např. nařízení stanovující výkonnostní emisní
normy pro automobily,186 ve kterém EU stanovuje požadavky na nově vyrobené osobní
automobily a lehké dodávky v jednotkách maximálních emisí/kilometr, čímž pomáhá k
dosahování cílů v rámci effort sharingu, na kterém se doprava podílí cca. jednou třetinou.187 V
červnu loňského roku bylo přijato nařízení, které rozšiřuje výkonostní normy pro emise CO2
poprvé i na těžká silniční vozidla.188

4.2 Právní úprava effort sharingu
Nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období
2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské
dohody189, neboli, jak je častěji známo, Nařízení o effort sharingu (ESR), představuje druhý ze
dvou základních kamenů mitigačních právních nástrojů na úrovni EU. ESR stanovuje pro
členské státy EU závazné limity meziročního snížení emisí skleníkových plynů. Jeho základní
parametry byly do určité míry již negativně vymezeny výše: zatímco ETS reguluje velké
stacionární zdroje emisí, effort sharing se zaměřuje na všechny ostatní zdroje - malé, mobilní, či
obtížně měřitelné. Zatímco ETS zakládá práva a povinnosti primárně provozovatelům v něm
zahrnutých zařízení, effort sharing stanoví povinnosti primárně pro členské státy (kterým také
hrozí sankce v případě porušení závazků). Svým způsobem tak jde o jakousi obdobu systému
Kjótského protokolu, aplikovanou na unijní úrovni a limitovanou negativním výčtem zahrnutých
zdrojů emisí.

Nařízení (ES) č. 443/2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily
v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel.
186

Report from the Commission to the European Parliament and the Councils. Preparing the ground for
raising long-term ambition [online], EU Commission, 2019 [cit. 15.11.2019]. Dostupné z https://
ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2019_559_en.pdf (dále jen
“Commission 2019 report”), s. 10.
187

Nařízení (EU) č. 2019/1242, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká
vozidla.
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Nařízení (EU) č. 2018/842, o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými
státy v období 2021–2030 přispívajícím kopatřením voblasti klimatu za účelem splnění závazků podle
Pařížské dohody (Effort sharing regulation, dále jen “Nařízení (EU) č. 2018/842”)
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Z hlediska pozitivního práva je effort sharing utvářen třemi navazujícími právními předpisy. V
souvislosti s naplňováním kjótských závazků byl roku 2002 zaveden rozhodnutím Rady190
systém tzv. “burden sharingu” neboli “rozdělení zátěže” jako komplimentární k ETS. Tento
systém již od počátku obsahoval základní prvky ESR a byl účinný do roku 2012. S přijetím
rozhodnutí o effort sharingu (ESD)

191

neboli “společné úsilí” roku 2009, které je v současnosti

účinné, nastal poněkud matoucí terminologický obrat od “zátěže” k “úsilí”, jehož účelem podle
Peeterse bylo sémanticky rámovat klimatickou problematiku jako příležitost, spíše než jako
břímě.192 Tato dvě na sebe navazující rozhodnutí zároveň odpovídají vývoji mezinárodních
klimatických závazků EU (nejprve pramenících z Kjótského protokolu a poté z Dodatku z
Dauhá) a zároveň z mitigačních koncepcí EU. Současný režim effort sharingu obsažený v ESD
se vztahuje na období 2013 - 2020 a uvaluje na státy EU povinnost redukovat emise mimo ETS
na post-kjótské období 2012 - 2020),193 vyjádřený konečným cílem snížení emisí o o 10% oproti
roku 2005 a zároveň závaznými meziročními redukcemi založenými na lineárním snižování.
Kromě dílčích právních nástrojů popsaných v předchozí podkapitole, ESD ovšem nestanovuje
způsoby, jakými má být redukcí v zahrnutých sektorech (doprava, zemědělství, budovy,
průmyslové procesy a odpad) dosaženo. Jde tak o jakýsi rámcový předpis, pro jehož splnění se
předpokládá legislativní a administrativní činost na úrovni členských států. Jak píše Peeters,
“zatímce ESD nezakládá přímou povinnost států závést konkrétní právní nástroje k dosažení
jeho cílů, je těžké si představit, jak by mohly členské státy dosáhnout stanovených cílů jiným
způsobem, než přijetím odpovídající legislativy.”194

Rozhodnutí Rady č. 2002/358/EC, o schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně
klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj vyplývajících.
190

191

Rozhodnutí č. 406/2009/ES.

PEETERS, Marjan a STALLWORTHY, Peter, Legal consequences of the Effort Sharing Decision for
member state action in PEETERS, Marjan, STALLWORTHY, Mark and LARRAGÁN, Javier (eds),
Climate Law in EU Member States. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012 (dále jen “Peeters,
Stallworthy, Larragán (2012)”), s. 18.
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V loňském roce bylo schváleno nové nařízení o effort sharingu (ESR)195, které se vztahuje na
období 2021 - 2030. Jeho současným cílem je dosažení redukce 30% v emisích ze zahrnutých
zdrojů oproti referenčnímu roku 2005. V podstatných ohledech zachovává současný režim, ale
zároveň obsahuje určité odchylky, především v oblasti fleibilních mechanismů a využití
mezinárodních kreditů, jež budou níže popsány.

4.2.1 Negativní vymezení regulovaných zdrojů
Věcná působnost ESR je daná souhrnem zdrojů emisí skleníkových plynů, specifikovaných v čl.
2 nařízení. Jde o všechny zdroje z kategorií IPCC uvedených v první kapitole, tedy energetika,
průmyslové procesy, zemědělství a odpady, mimo zdrojů, na které se vztahuje ETS.196 Z
kategorií zdrojů IPCC jsou z působnosti ESR výslovně vyloučeny dále zdroje z kategorie
LULUCF197, na které se vztahuje samostatné nařízení198, a vnitrostátní letecká doprava,199 jejíž
zahrnutí by podle evropského zákonodárce představovalo pro členské státy “nepřiměřenou zátěž,
neúměrnou sledovaným cílům”200. Z pohledu základních kategorií IPCC tak jde o veškeré emise
z sektoru zemědělství, nakládání s odpady, část emisí z kategorie průmyslové procesy a část
zdrojů z kategorie energie, z níž ty nejvýznamnější spadají do podkategorie doprava. Kromě
LULUCF a vnitrostátního letectví tak ESR ani ETS nepokrývají sektory letecké dopravy (mimo
mezistátní lety v rámci EU, které spadají do ETS) a mezinárodní námořní dopravy, z nichž je
každý v současnosti odpovědný za cca. 3% globálních emisí.201 Počítá se, že mitigace emisí z
těchto dvou sektorů by měla mít vlastní mezinárodní úpravu, ale do současnosti se tak
uspokojivým způsobem nestalo.
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Nařízení (EU) č. 2018/842.
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Jejich výčet nalezneme v příloze 1. Směrnice č. 2003/87/ES
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Čl. 2, odst. 2 Nařízení (EU) č. 2018/842.

Nařízení (EU) č. 2018/841, o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku
využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do
roku 2030 (dále jen “Nařízení (EU) č. 2018/841”).
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Čl. 2, odst. 3, Nařízení (EU) č. 2018/842.
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Věcná působnost ohledně druhů skleníkových plynů202 zcela odpovídá úpravě obsažené v
směrnici o ETS,203 tedy kromě CO2 se vztahuje na CH4, N2O, HFCs, PFCs a SF6.

4.2.2 Cap: redukční cíle pro jednotlivé státy
Základním závazkem, který z ESR plyne pro členské státy, je povinnost snížení kumulativních
emisí z výše uvedených zdrojů na stanovenou úroveň. Cílem nařízení je celkové snížení těchto
emisí k roku 2030 o 30% oproti referenčnímu roku 2005, ovšem povinnosti k dosažení tohoto
cíle nejsou pro členské státy rozděleny rovnoměrně (tj. každý stát není povinen snížit své emise
o 30%. Podle čl. 4 odst. 1 “Každý členský stát dosáhne v roce 2030 omezení svých emisí
skleníkových plynů alespoň o procentní podíl stanovený v příloze I pro daný členský stát ve
vztahu k jeho úrovni emisí skleníkových plynů v roce 2005.” Výše jednotlivých procentních
podílů vychází ze zásady společné ale diferenciované odpovědnosti, která diktuje, aby
hospodářsky vyvinutější státy nesly větší odpovědnost za mitigaci, než státy méně rozvinuté. V
této zásadě je obsaženo hledisko historických emisí skleníkových plynů (tedy nerovnoměrné
odpovědnosti za současný stav) a zároveň hledisko ekonomických možností státu investovat
kapitál do změny výrobních postupů vedoucích k žádoucí redukci. Cíle pro jednotlivé členské
státy obsažené v příloze I. a pohybují se v rozmezí od 0% tedy dosažení úrovně emisí z roku
2005 pro Bulharsko po 40% pro hospodářsky nejrozvinutější státy jako Lucembursko či
Švédsko. Závazek České republiky odpovídá snížení emisí o 14%.204 Z preambule k ESR
vyplývá, že základním kritériem pro určení závazné míry redukce pro jednotlivé členské státy je
HDP per capita.205 Při srovnání závazků z přílohy I. s mekroekonomickými údaji členských států
v době schválení nařízení lze nicméně konstatovat, že musela být zohledněna i jiná kritéria,
neboť např. Irsko s vyšším HDP/capita než Švédsko má o celých 10% nižší redukční závazek.206
Hlavní změnou oproti současnému dobíhajícímu období (2013- 2020) je skutečnost, že žádný
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Směrnice č. 2003/87/EC, příloha II.
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Nařízení (EU) č. 2018/842, příloha I.
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Odst. 2 preambule Nařízení (EU) č. 2018/842.

The World Economic Outlook database [online], IMF [cit. 10. 11. 2019]. Dostupné z https://
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členský stát již nemůže navyšovat své emise, jako tomu v případě ESD bylo u všech států
východního rozšíření EU, ale třeba i u Malty či Portugalska.207
Vedle závazku formulovaného jako minimální redukce emisí k cílovému roku 2030 ESR určuje i
průběžné závazné redukce, definované jako každoroční “příděly”(AEAs) nacházející se na
lineární trajektorii mezi počátkem období a rokem 2030.208 Podle čl.4 odst. 3 ESR každý členský
stát zajistí, aby jeho emise skleníkových plynů nepřekročily v žádném roce v období 2021–2029
mezní hodnotu stanovenou prostřednictvím lineární trajektorie začínající na průměrné hodnotě
jeho emisí skleníkových plynů za roky 2016, 2017 a 2018, stanovené podle odstavce 3 tohoto
článku, a končící v roce 2030 na mezní hodnotě určené pro daný členský stát v příloze I. V
nadsázce lze tento požadavek popsat tak, že nestačí, aby si státy v roce 2030 utáhly opasek a na
půl roku přestaly používat silniční dopravu, ale naopak musí trvale dosahovat stanovených
redukcí, prokazujících strukturální změny hospodářství a spotřebních vzorců.

4.2.3 Trade: flexibilní mechanismy
Stejně jako systém ETS umožňuje provozovatelům zařízení nakupovat a prodávat emisní
povolenky a využívat část povolenek z předchozích let, čímž zajišťuje potřebnou flexibilitu
systému a nákladově efektivní alokaci povolenek (a tedy produkci emisí), effort sharing
umožňuje do značné míry to samé, pouze na úrovni států. Nákladovou efektivnost, či jinými
slovy nejvyšší snížení emisí za nejmenší cenu bez ohledu na místo zdroje, zmiňuje explicitně i
preambule k ESR: “dostupnost a využívání stávajících nástrojů flexibility v rámci odvětví mimo
systém ETS by mělo být výrazně posíleno, aby se zajistila nákladová efektivnost kolektivního úsilí
Unie (…).”209 Ze současného období upraveného v ESD přejímá ESR dvě základní možnosti
flexibility: rozložení čerpání ročních přídělů v čase (tzv. banking/borrowing) a obchod s částí
ročních přídělů mezi členskými státy (buying/selling).210 Oproti současnému období ESR stejně
jako ETS již nepočítá s možností využití mezinárodních kreditů.211 Vedle těchto základních

207
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možností flexibility zavádí ESR omezené možnosti fexibility z činností v oblasti LULUCF a
využití emisních povolenek z ETS.

Základ flexibility banking/borrowing vychází z úvahy, že lineárně se snižující roční příděly
nemusí přesně odpovídat ekonomickým a investičním cyklům, a tak zatímco v některých letech
členské státy nevyčerpají své roční příděly, v jiných mohou mít problém se do nich vejít. Tato
flexibilita má tak obrousit tvrdé hrany tohoto systému tím, že umožní státům rozkládat části
přebytků a nedostatků do následujících let. V případě borrowingu mohou státy využít část
přídělů na následující léta (tato možnost je v ESR omezena na 10% pro první polovinu období a
na 5% z ročního přídělu pro druhé období).212 V případě bankingu mohou naopak uložit část
nevyčerpaného přídělu (za rok 2021 libovolně velikou, na další roky maximálně 30%) a využít
jej pro plnění závazku v následujících letech.213
Flexibilní mechanismus buying/selling vychází z úvahy, že v rámci integrovaného systému
mitigace, který představuje EU a konkrétně v rámci stropu stanoveného ESD/ESR nezáleží na
tom, v jakém konkrétním státě dojde k redukci. Možností přesunu části redukčního závazku z
jednoho státu na jiný naopak může dojít k dosažení větší nákladové efektivity. V nadcházejícím
období tak budou moci státy převést až 5% (na období 2021 - 2025) a 10% (2026 - 2030) ze
svého ročního přídělu na jiný stát.214 ESR nestanovuje, zda musí jít o úplatný převod, ale tato
možnost se předpokládá: podle čl. 5 odst. 6 ESR “Členské státy mohou využít příjmy získané
převodem ročních emisních přídělů podle odstavců 4 a 5 k boji proti změně klimatu v Unii nebo
ve třetích zemích.” V českém právním řádu je tento mechanismus zakotvený v zákoně o
podmínkách obchodování s emisními povolenkami, kde v ust. § 17 odst. 1 stanoví že
“povolenky, jednotky přiděleného množství a jiná práva k vypouštění emisí jsou majetkem České
republiky, se kterým hospodaří ministerstvo (zivotního prostředí) a dále v § 17 odst. 3, že výnosy
z prodeje “jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a jsou účelově vázány k použití na
podporu opatření vedoucích ke snižování emisí”. Pro roční příděly v rámci effort sharingu zatím
však nebylo v ČR tohoto ustanovení využito.
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Do současnosti bankingu využily Německo, Polsko, Irsko, Estonsko, Rakousko, Bulharsko a
Kypr, které v roce 2017 přesáhly své roční příděly o 2 - 7%, ale využily své přebytky uložené v
předchozím období.215 Oproti tomu Švédsko své přebytky z let 2013 - 2016 zrušilo, čímž
“altruisticky” posílilo integritu systému.216 Buying využila zatím pouze Malta, jejíž emise v
rámci ESD přesáhly každý rok stanovený příděl, v roce 2017 o celých 23%. Tento rozdíl Malta
vyrovnala nákupem AEA od Bulharska (za nezveřejněnou cenu).217 Předpokládá se, že pro roky
2019 a 2020 bude této flexibility muset využít i Německo, Irsko a Rakousko, u nichž se očekává
přesažení množství “uložených” přídělů z předchozích let.218
Zbylé dvě flexibility představují v systému effort sharing novum a jsou rovněž značně
limitované svým rozsahem. V prvním případě jde o možnost využití určitého množství emisních
povolenek z národních alokací k plnění závazků plynoucích z effort sharingu. Jde tak o
flexibilitu mezi ETS a ESR. Tato flexibilita se ovšem týká pouze států, “jejichž vnitrostátní cíle
značně přesahují průměr EU a potenciál k nákladově efektivnímu snížení” a dále státům, které
“nepřidělily průmyslovým zařízením v roce 2013 bezplatné povolenky ETS.”219

Devět

ekonomicky rozvinutých států, které vyhovují zmíněným kritériím a mohou tak využívat této
flexibility, je uvedeno v příloze II. spolu s procentní sazbou (vypočítanou z kumulativních emisí
z roku 2005), vyjadřující množství emisí, který si mohou takto započíst (jde o 2% - 4%).220
Druhou flexibilitou je využití kreditů ze sektoru LULUCF až do celkové výše 280m tCO2e.221
Tyto kredity se získávají pohlceními specifikovanými ve zvláštním nařízení o LULUCF222 a
možnost jejich využití pro plnění ročních přídělů v effort sharingu je vázána několika
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podmínkami, mj. právě dodržováním závazků plynoucích ze zmíněného nařízení.223 Celkový
rozpočet 280m tCO2e mohou využívat všechny členské státy, ale každý jen do maximální výše
specifikované v příloze III. ESR, určené především množstvím emisí ze zemědělství.224 Vychází
se z úvahy, že v zemědělském sektoru (který v současnosti plně spadá pod režim effort sharingu,
je nejmenší prostor pro snižování emisí a státy se silným zemědělstvím - především pak
živočišnou výrobou - jsou tím znevýhodněny.225 Nejvyšší podíl s 58,3m tCO2e tak připadá na
Francii, zatímco např. pro Českou republiku je to 2,6m tCO2e. Opačně ovšem platí, že pokud se
některý stát dostane v emisích ze sektoru LULUCF do kladných hodnot, tj. čisté emise
přesáhnou čisté propady, tento rozdíl se mu odečte z ročního přídělu v effort sharingu.226 Tento
mechanismus může činit České republice do budoucích let značné potíže v souvislosti s
probíhající kůrovcovou kalamitou.

4.2.4 Compliance: kontrola a dohled
Kontrola dodržování emisních závazků je v případě effort sharingu složitější než u ETS a to
především z důvodu metody měření emisí, které tyto systémy pokrývají. U zařízení zahrnutých v
ETS není problém naměřit přesné množství vyprodukovaných emisí. Měření se řídí speciálním
nařízením227 a vychází buď z “kalkulační metody”, kdy jsou emise v reálném čase počítány na
základě měření zdrojových toků (např. tuny uhlí/hodina) a systémových parametrů oxidačního
procesu228 nebo z “měřící metody”, založené na permanentním monitoringu koncentrace a
množství emisí, které zařízení vypouštějí.229 Pro zdroje zahrnuté v effort sharingu ovšem není
takový přístup možný. Aniž by bylo nutné připomínat přesnou typologii zdrojů zahrnutých do
ETS/ESR, stačí připomenout, že zatímco ETS zahrnuje cca. 11.000 individuálních zdrojů, effort
sharing jich zahrnuje stamiliony. Vychází se tedy především ze statistických metod, kterými jsou
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zpracována pracně shromažděná data ze všech sektorů, které ESR pokrývá. Úprava sběru těchto
dat, která je zcela klíčová pro funkci celého systému, je upravena v nařízení o mechanismu
monitorování a vykazování emisí230, které zakládá povinnost členských států vést inventáře
skleníkových plynů. Sběr dat je ovšem značně náročný na zdroje a čas a neumožňuje produkovat
informace o emisích v reálném čase. Podle citovaného nařízení tak mají členské státy povinnost
v polovině kalendářního roku vykazovat “přibližné inventury” za předešlý rok231 a finální
inventáře emisí skleníkových plynů dva roky zpětně.232 Samy státy tak průběžně nemusí s
jistotou vědět, zda jejich emise odpovídají ročním přídělům. Tyto inventury následně přezkoumá
Komise a po případných korekcích určí “celkové množství emisí”, představující číselný údaj, na
základě kterého se přezkoumává soulad s ročními příděly podle ESD/ESR.
Tomuto systému vykazování emisí pak odpovídá i kontrolní a sankční mechanismus. Kontrolním
orgánem je vždy Komise, která má k dispozici dva základní nástroje k zajištění dodržování
povinností členskými státy. Pokud na základě průběžných informací zjistí, že i po započítání
flexibilit některý stát nesměřuje k naplnění ročního přídělu, musí takový stát předložit tzv. “plán
nápravných opatření”, ve kterém specifikuje, jakými dodatečnými opatřeními dosáhne závazného
cíle.233 Jde tedy o jakési měkké, kvazisankční opatření, které má vést k tomu, aby státy své roční
příděly nepřesáhly. Druhým nástrojem je tzv. “kontrola souladu,” která již představuje sankční
mechanismus a uplatní se v situaci, kdy přezkoumané emise státu (po započítání flexibilit)
přesáhnou jeho roční příděl. Tato kontrola proběhne v nadcházejícím období effort sharingu
(2021 - 2030) dvakrát a to za jeho první a druhou polovinu, tedy v roce 2027 a 2032
(přezkoumané národní inventáře jsou hotové vždy až 2 roky po měřeném období). Pokud tyto
přezkoumané emise po započítání flexibilit přesáhnou za libovolný rok roční příděl, připočítá se
tento rozdíl po vynásobení koeficientem 1,08 k emisím na následující rok a navíc bude stát
zbaven možnosti převádět části svého přídělu na cizí státy.234 Tato sankce samozřejmě
předpokládá, že systém effort sharingu bude pokračovat i v období po roce 2030, neboť v
případě druhé kontroly by se sankce projevila až na přídělu pro rok 2033.

230

Nařízení (EU) č. 525/2013.

231

Čl. 8, Nařízení (EU) č. 525/2013.

232

Čl. 7, odst. 1, písm. a Nařízení (EU) č. 525/2013.

233

Čl. 8, Nařízení (EU) č. 2018/842.

234

Čl. 9, odst. 1, Nařízení (EU) č. 2018/842.

63

Do současnosti se zatím všem státům dařilo naplňovat své roční příděly, byť v některých
případech pouze s využitím flexibilních mechanismů.235 S výjmkou Malty šlo zatím vždy o
flexibilní mechanismus časového rozložení emisí v rámci stejného státu využitím uložených
emisí z minulosti (banking), nicméně podle prognóz na rok 2020 bude muset flexibility nákupu
využít např. i Německo, které přesáhne svůj roční příděl a již vyčerpalo emise uložené z
minulosti.236 Z ekonomického hlediska je tato situace zajímavá v tom ohledu, že umožňuje
nahlédnout cenu emisí v rámci effort sharingu. Zatímco dosud jediný mezistátní transfer mezi
Maltou a Bulharskem bohužel proběhl bez zveřejnění smluvních podmínek, v případě Německa
víme, že odhadovaný deficit za roky 2018 - 2020 je mezi 8,2m - 15,6 tCO2e237. V návrhu
federálního rozpočtu byla na pokrytí tohoto deficitu prostřednictvím nákupu AEAs vyčleněno
300m €238, což by znamenalo přibližnou cenu za tCO2e někde v rozmezí 20€ - 30€. Tento
odhad samozřejmě vychází z předpokladu, že německé autority správně odhadují výši
německého deficitu a zároveň množství disponibilních AEAs ostatních států a jejich ochotu je
obchodovat.

4.3 Eﬀort sharing v členských státech
Pro naplnění cílů stanovených v ESD/ESR nejsou pro členské státy stanoveny závazné nástroje.
Pouze v dílčích oblastech, popsaných v podkapitole “command and control”, evropské právo
upravuje i specifické způsoby dosahování cílů effort sharingu, ovšem zdaleka ne do míry
postačující k jejich naplnění. S ohledem na svá ekonomická, geografická či právní specifika tak
státy přistupují k plnění cílů různými způsoby. Není v možnostech této práce podat ucelenou
komparaci přístupů jednotlivých členských států EU. Přesto je však možné nastínit určité
základní prvky, se kterými se opakovaně setkáváme. Předně je možné rozlišovat v přístupu podle
toho hlediska, zda členské státy přijaly nějakou formu obecného klimatického zákona, či zda

Podle údajů EEA za rok 2017 příděl před započítáním flexibilit překročili Bulharsko, Estonsko,
Finsko, Irsko, Kypr, Německo, Litva, Malta, Polsko a Rakousko.
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dosahování závazků effort sharingu řeší prostřednictvím parciální úpravy. Mezi první skupinu
patří mj. Velká Británie. V té platí již od roku 2008 tzv. Climate change act239, který plní funkci
jakéhosi rámcového zákona. Vztahuje na zdroje mimo ETS a vytváří “uhlíkové rozpočty”
upřesněné v 5ti letých plánech, které v původní podobě zákona měly snížit k roku 2050 množství
emisí o 80% vůči referenčnímu roku 1990.240 Mezi členské státy, které přijali rámcový zákon o
klimatu se podle Clean Energy Wire241 řadí například ještě Dánsko242, Finsko243, Francie244,
Irsko245 a Švédsko246.
Specifickou kategorií je Německo, jehož úspěch při naplňování emisních cílů by měl být
předmětem zvláštní pozornosti. Tento stát představuje nejsilnější ekonomiku bloku a největšího
producenta emisí. Zároveň jeho geografická pozice neposkytuje výrazné výhody ani v oblasti
OZE ani na straně omezování domácí spotřeby. S určitou nadsázkou tak lze říct, že pokud
zvládne transformaci na bezemisní ekonomiku Německo, mělo by to být (minimálně v teoretické
rovině) proveditelné i v ostatních státech. Do současnosti představoval německý přístup ukázku
fragmentované úpravy: není tu žádný federální zákon o ochraně klimatu a dosahování cílů v
rámci ESD bylo řešeno (s dílčím úspěchem) sektorově. Příkladmo zmiňme zákon o podpoře
obnovených zdrojů při vytápění247 zavazující vlastníky vznikajících budov čerpat stanovenou
část tepelné energie z obnovitelných zdrojů.248 V říjnu letošního roku nicméně zveřejnila
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německá Spolková vláda paragrafové znění rámcového zákona o klimatu249 a souvisejících
právních předpisů. Jejich cílem je sjednotit právní úpravu klimatických opatření a zároveň, což
je mimořádně významné, zahrnout sektor dopravy a budov (v úhrnu představujících cca. 60%
emisí ESD/ESR) do systému emisního obchodování, byť mimo rámec ETS.250 Rámcový zákon
obsahuje redukční cíl pro rok 2030 ve výši 55% oproti referenčnímu roku 1990, který
rozpočítává do dílčích cílů pro jednotlivé sektory.251 Úprava týkající se sektoru dopravy a budov
je obsažena v návrhu zákona o emisním obchodování pro paliva.252 Ten předpokládá zavedení
povinnosti pro subjekty uvádějící na trh topná a dopravní paliva (vyjma těch, jejichž konečný
spotřebitel je již zahrnut v ETS) nakupovat a vyřazovat “emisní” povolenky. Cena za povolenku
odpovídající 1tCO2e (což odpovídá různé kvantitě paliva v závislosti na jeho typu) má být
stanovena jako fixní, počínaje 10 € za rok 2022 až po 60 € k roku 2026.253 V současnosti se o
návrhu jedná a je tak otevřenou otázkou v jaké podobě - či zda vůbec - projde legislativním
procesem.
Bez sjednocující právní úpravy je také Česká republika. Podle tiskové zprávy z roku 2017,
zveřejněné v souvislosti se schválením Politiky ochranu klimatu, je fragmentovaný přístup,
vyjádřený právě v tomto koncepčním dokumentu, účinnějším nástrojem než přijetí “antifosilního
zákona”,254 který byl na ministerstvu do té doby připravován. Nic v současné době nenaznačuje,
že by mělo v tomto přístupu dojít ke změně. Vnitrostátní přepisy tak nestanovují limity emisí
skleníkových plynů na zdroje zahrnuté v effort sharingu a celá úprava vychází z dílčích opatření
na poli jednotlivých sektorů. Například v dopravě, který tvoří největší podíl emisí v effort
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sharingu a zároveň vykazuje setrvale rostoucí trend, jde o různé systémy podpory vozidel s
alternativním pohonem včetně úpravy sazeb silniční daně, vyšší zpoplatnění nákladové silniční
dopravy, budování potřebné infrastruktury atp.255 Jakým způsobem tato opatření (a opatření z
dalších sektorů) poskládají onu 14% redukci, jež bude do konce roku 2020 pravděpodobně
zvýšena, již dokument neobsahuje.

Politika ochrany klimatu v ČR [online] [cit. 10. 11. 2019]. Dostupné z https://www.mzp.cz/
C1257458002F0DC7/cz/news_170322_POK/$FILE/POK_v_CR.pdf, s. 61 - 62.
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Závěr
Klimatický systém Zěmě se mění působením antropogenních skleníkových plynů a není zjevné,
zda je možné dosáhnout zvratu pouhou technologickou evolucí, či zda je pro zmírnění tohoto
trendu nutný dramatický celospolečenský odklon od konzumního způsobu života, jak se
domnívá například uznávaný environmentální analityk Václav Smil256. Současná mitigační
systémy jsou založeny spíše na prvním předpokladu, vycházejícím ze zachování konzumu jako
hlavního společensko ekonomického paradigmatu. Až budoucnost ukáže, zda tento způsob
poskytne mitigaci dostatečně rychlou a zda i při “úspěchu” totiž zachování stávající úrovně
spotřeby za současného omezení produkce emisí, nebudou zároveň zničeny jiné hodnoty, které
autor považuje za zcela zásadní, totiž druhová rozmanitost a člověkem nepoznamenaná příroda.
Z existujících mitigačních nástrojů se práce zaměřila na systém effort sharingu, který
představuje kolektivní úsilí EU o regulaci emisí ze zdrojů, které jsou příliš malé a rozptýlené,
aby mohly být jejich emise měřeny a regulovány individuálně a které v úhrnu představují většinu
evropských emisí. Dosavadní výsledky je možné příkladmo vyjádřit v následujících datech: mezi
lety 2015 - 2017 emise effort sharingu rostly (převážně se na tom podílela doprava), podle
předběžných dat za poslední měřený rok 2018 klesaly, avšak doprava rostla i roku 2018.257
Jediný setrvale sestupný trend v rámci EU tak prokazují budovy a nakládání s odpady.258 K roku
2020 se sice očekává přesažení cíle 10% snížení podle ESD,259 nicméně pode zprávy Komise z
roku 2019 se při implementaci všech plánovaných opatření sníží k následujícímu cílovému roku
2030 emise z ESR pouze o 27 - 28%, což nedosahuje plánovaného redukčního cíle 30% a tím
spíše ambicióznějšího cíle s nímž počítá nová Evropská Komise.260 Také se nedá vyloučit, že v
nastávajícím období stále více států (jako např. Německo) nebude schopných využívat flexibility
banking/borrowing a při plnění svých ročních přídělů budou odkázány na finančně náročný
nákup AEAs od ostatních států.

Meet Vaclav Smil, the man who has quietly shaped how the world thinks about energy [online]
SceinceMag 2018 [cit. 20.12.2019]. Dostupné z https://www.sciencemag.org/news/2018/03/meet-vaclavsmil-man-who-has-quietly-shaped-how-world-thinks-about-energy.
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Při zvážení těchto dat a ambicí EU směřujících k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je
patrné, že skutečná těžká práce v omezování emisí státy ještě čeká. Pro dosažení tohoto cíle se na
úrovni evropské právní regulace de lege ferenda nabízí několik možností. V první řadě bude
vhodné “utáhnout” ETS, a to zvýšením koeficientu meziročního snižování emisního stropu a
omezením volně alokovaných povolenek a to tak, aby cena všech emisí lépe odpovídala
vyčísleným škodám, popsaným v druhé kapitole. Je pozoruhodné, že současný systém, který má
výrazně vyšší ambice než Nordhausovo (konzervativní) optimum, využívá prostředky, jež
směřují k výrazně slabším cílům. Zadruhé by se mělo přesunout co nejvíce zdrojů v současnosti
zahrnutých v rámci effort sharingu do systému ETS, čímž se odstraní značná pokřivení trhu.
Zatřetí bude vhodné co nejvíce integrovat lokální emisní trhy (např. právě EU ETS) s globálními
trhy, aby bylo tržní pokřivení odstraněno i na globální úrovni a případně zároveň zavést opatření
BCA, zamezující hospodářskému zvýhodnění emisně neodpovědných států a pouhému přesunu
emisně náročné produkce za hranice. Pro zdroje, které nebude možné přesunout z režimu effort
sharingu do ETS, bude potřeba co nejvíce podpořit jejich dekarbonizaci a to jak na úrovni státní
tak na úrovni EU, včetně možnosti jejich zpoplatnění způsoby, které nastiňuje projednávaná
Německá legislativa. Tyto mitigační systémy samozřejmě musí být zároveň doplněny finančními
mechanismy, zajišťujícími sociálně spravedlovou transformaci.
Úspěch EU v globálně kompetitivním prostředí bude pochopielně závislý i na vývoji
mezinárodního práva ochrany klimatu. Při srovnání se současným stavem mezinárodního úsilí o
snižování emisí, ilustrovaným např. nepovzbudivými výsledky poslední COP, která se odehrála
na podzim loňského roku v Madridu, působí EU se svými klimatickými ambicemi trochu jako
Don Quijote, bojující proti větrným mlýnům. (V této analogii spíše bojuje větrnými mlýny proti
drtivému a nemilosrdnému vývoji globalizované ekonomiky, která na jakékoli regulace reaguje
přesunem kapitálu). Stále se zdá, že by mohla alespoň zhruba naplnit své cíle, nicméně z
perspektivy současných NDCs ostatních států a demografických trendů rozvojových zemí (jen v
Africe se do roku 2050 předpokládá zdvojnásobení populace261) se jeví jako pochybné, zda může
EU svým příspěvkem výrazně ovlivnit mezinárodní vývoj. Nadějí zůstává, že v případě úspěšné
redukci skleníkových plynů, která nepovede k zásadním ekonomickým potížím, může EU
vytvořit příklad, který budou ostatní státy ochotny následovat.
World Population Prospects 2019 [online]. UN Department of Economic and Social Affairs, 2019 [cit.
10.12.2020].Dostupné z https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Volume-IIDemographic-Profiles.pdf, s. 58.
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Bez ohledu na určitý pesimismus, který může člověk při pohledu na nedostatek pokroku
vyvolávat, však není možné nad snahou o hledání cesty k zachování rovnováhy mezi člověkem a
přírodou rezignovaně mávnout rukou, povolit v úsilí a vyčkávat, až se lidské pokolení svojí
bezohledností zredukuje samo. Naopak je nezbytné stále hledat nové možnosti - technické i
právní - řešení klimatické krize, z nichž jedním je právě důsledná aplikace a další vývoj systému
effort sharingu neboli společného úsilí.
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Seznam zkratek
AA - annual allowance
AAU - assigned amount unit
AEA - annual emission allocation
BCA - border carbon adjustment
CBA - cost benefit analysis
CCS - Carbon capture and storage
CDM - clean development mechanism
CEA - cost effectivnes analysis
CER - certified emission reduction
COP - Conference of the Parties
DG - department general
EEA - Evropská agentura pro životní prostředí
ERU - emission reduction unit
ESD - Effort sharing decision
ESR - Effort sharing regulation
ETS - Emission trading system
EU - Evropská Unie
EÚLP - Evropská Úmluva o Ochraně Lidských Práv
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
JI - joint implementation
LULUCF - land use land use change and forestry
MPHSKP - Mezinárodní Pakt o Hospodářských Sociálních a Kulturních Právech
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
OZE - obnovitelný zdroj energie
PPM - process and production methods
QELRC - Quantified Emission Limitation and Reduction Commitment
RMU - removal unit
SFEU/TFEU - Smlouva o fungování EU
UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change
WTO - World trade organization

71

Seznam příloh
Příloha č.1
Graf vlastní, zdroje: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions, https://
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf

Podíl hmotnostní jednotky skleníkových plynů na globálním oteplování za období 100 let
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Příloha č. 2
(tučně uvedený podíl jednotlivých sektorů na celkové produkci antropogenních skleníkových
plynů, modře zvýrazněné jsou zdroje regulované převážně v rámci effort sharingu):

Emise skleníkových plynů v EU za rok 2016 podle zdrojů
(tabulka vlastní, zdroj: EU GHG Inventory_May 2018)
Energie

78 %

Zemědělství

10 %

Veřejná elektřina a teplo - v sítích (plyn, tekutá paliva,
pevná paliva, rašelina)

30 %

Fermentace při trávení dobytka a ovcí (CH4)

42%

Silniční doprava a letectví uvnitř EU

26 %

Přímé emise N2O z hnojiv

37%

Průmysl vč. stavebnictví (zpracování kovů, výroba
vápna, chemikálií - pouze zdroje tepla) “auto producers”

14 %

Nakládání s hnojem (exkrece hosp.zvířat CH4 a N20)

15%

Rezidenční (topení, ohřev vody, drobné domácí
spotřebiče typu sekačky na trávu s vlastním spalovacím
zdrojem)

12 %

Zbytek

Komerční a institucionální (opět převážně topení s
vlastním spalovacím zdrojem, např. plynové kotle,
průtokové ohřívače, agregáty, sekačky)

5%

Odpad

Petrochemické rafinérie

3%

Spravované skládky (CH4)

10 %

Zbylé (především armáda, CH4 z těžby)
Průmyslové procesy

8,8 %

Nespravované skládky (CH4)
Odpadní vody rezidenční a industriální (CH4 a N2O)

6%

3,2 %

61%
9%
20%

Zpracování minerálů (výroba cementu - CO, cca 70%)

28 %

Kompostování (CH4 a N2O)

4%

Chlazení a klimatizace (fluorované plyny)

26 %

Zbytek

6%

Metalurgie

19 %

Chemický průmysl

14 %

Zbytek

13 %

Tabulka vlastní, zdroj: EU GHG Inventory 2018
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Příloha č.3
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Příloha č.4

Proporce globálních emisí
2017 (%)

Druh NDC (závazná redukce,
redukce/HDP, jiný)

Čína

27,5 redukce/HDP

USA*

14,8 závazná redukce oproti baseline

EU (28)

9,3 závazná redukce oproti baseline

Indie

6,4 redukce/HDP

Rusko

4,9 N/A

Japonsko

3 závazná redukce oproti baseline

Brazílie

2,3 závazná redukce oproti baseline

Indonésie

1,6 Jiné (redukce oproti BAU
scénáři)

Kanada

1,6 závazná redukce oproti baseline

Mexiko

1,6 Jiné (redukce oproti BAU
scénáři)

Celkem (% světových GHG)

73 %

Zdroje: Data globální emise: https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions, Data redukce: registr
NDCs, 1. Série závazků, https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx, tabulka vlastní
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Příloha č.5
vývoj cen emisní povolenky ETS mezi lety 2010 - 2020

Zdroj: Markets insider: CO2 European emission allowances 262

CO2 European emission allowances [online], Markets insider [cit. 6. 11. 2019]. Dostupné z: https://
markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte.
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Právní nástroje ochrany klimatu v rámci effort sharingu
Abstrakt
Diplomová práce s názvem “Právní nástroje ochrany klimatu v rámci effort sharingu” si klade za
cíl podat ucelený přehled o základních parametrech systému effort sharingu jako jednoho ze
dvou hlavních mitigačních nástrojů EU. Pro lepší pochopení tohoto systému jej práce zároveň
zasazuje do širšího kontextu ekonomické teorie a mezinárodního práva ochrany klimatu. Práce je
rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola definuje předmět právní úpravy, tedy skleníkové plyny,
přičemž podává stručný přehled jejich měření a zároveň shrnutí dat týkajících se jejich produkce.
Druhá kapitola se zaměřuje na ekonomická východiska regulace skleníkových plynů a srovnává
různé přístupy se stávající úpravou na mezinárodní úrovni a na úrovni EU. Třetí kapitola podává
základní přehled mezinárodního práva ochrany klimatu a specificky mezinárodních mitigačních
závazků EU a jejích členských států, které jsou relevatní pro unijní právní úpravu. Závěrečná,
čtvrtá kapitola již popisuje parametry systému effort sharingu v protikladu k systému ETS.
Vychází primárně z Rozhodnutí č. 406/2009/ES, které určuje současnou podobu systému a z
Nařízení (EU) č. 2018/842, které bude regulovat systém effort sharingu na období 2021 - 2030.
Ve čtyřech podkapitolách se práce zaměřuje na vymezení regulovaných emisních zdrojů, na výši
národních mitigačních závazků na flexibilní mechanismy a na systém dohledu a kontroly.
Závěrem práce diskutuje, jaké jsou slabiny stávajícího systému a nastiňuje možnosti budoucí
úpravy evropského systému mitigace skleníkových plynů de lege ferenda.
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Effort sharing as a legal measure of climate protection
Abstract
Master thesis “Effort sharing as a legal measure of climate protection” strives to give a
comprehensive account of the key characteristics of the effort sharing system, which is one of
the two principal EU mitigation tools of the EU. In order to provide a better insight, the thesis
first discusses the topic in context of economic theory and international law on climate. The
thesis itself is divided into four chapters. First chapter defines the object of climate regulation i.e.
greenhouse gases their production and the legal framework of their measuring and
accounting.Second chapter focuses on the economic background of climate regulation and it
compares different theoretical approaches with existing regulation in force on international and
European level. Third chapter gives basic account of the international framework of climate law
and specifically on the international mitigation obligations of the EU, which are relevant for the
EU law. Fourth and final chapter describes the main aspects of the effort sharing system in
contrast to the EU ETS. It draws mainly from the Decision no. 406/2009/ES, which is currently
in force and the Regulation no. 2018/842, which will shape the effort sharing system for the
2021 - 2030 period. In four sub-chapters it focuses on the definition of regulated emission
sources, extent of the individual national mitigation obligations, flexible mechanisms and
compliance. The thesis concludes with discussion on the weaknesses of the current system and it
proposes certain modifications de lege ferenda.
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