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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem klimatických změn, které se v 

současnosti těší velkému zájmu především v německém prostředí. Práce představuje základní 

informace o přístupu ke klimatickým otázkám, definuje hlavní rozporuplné body a obecný 

pohled německé vlády. S ohledem na celoněmecký vládní postoj bude popsán zájem o klima 

bavorské Křesťanské sociální unie (CSU), a tím i její navrhovaná opatření. Role CSU bude 

nejprve představena skrze její výrazné postavení na zemské úrovni a současně v rámci celé 

Spolkové republiky Německo. Vzhledem k tomu, že strana CSU vystupuje na celostátní 

úrovni jako frakce společně se sesterskou stranou CDU, je nutné vzít v potaz i její přístup 

k životnímu prostředí, které je nadřazeno otázkám klimatu. To, jakým způsobem CSU řeší 

klimatickou politiku bude analyzováno a následně porovnáno na základě jejích základních 

programů z let 1993, 2007 a 2016. Součástí rešerše bude také stanovisko ministerského 

premiéra a nového předsedy strany CSU Markuse Södera, který má progresivní názory vůči 

novým regulacím a zákonům. Lze polemizovat o tom, do jaké míry je ekologická 

modernizace CSU strategií za účelem zisku nových voličů.  

 

 

Abstract 

This bachelor's thesis deals with the current topic of climate change, which is currently of 

great interest, especially in Germany. The thesis presents basic information about the 

approach to climate issues, defines the main contradictory points and the general view of the 

German government. Regarding the all-German government position, the interest in the 

climate of the Bavarian Christian Social Union (CSU) and thus its proposed measures will be 

described. The role of the CSU will first be introduced through its strong position at the state 

level and at the same time within the entire Federal Republic of Germany. As the CSU acts as 

a faction at national level together with the CDU's sister party, its approach to the 

environment, which is superior to climate issues, must also be considered. How the CSU 

handles climate politics will be analysed and then compared based on its party programs from 

1993, 2007 and 2016. The search will also include the opinion of the Prime Minister and new 

chairman of the CSU party Markus Söder, who has progressive views on new regulations and 

laws. The extent to which ecological modernization of CSU strategies is in order to gain new 

voters can be debated. 
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Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří mi při psaní této práce pomohli, zejména 

svému vedoucímu práce JUDr. Vladimíru Handlovi, CSc., který mi byl při všech konzultacích 
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Úvod 

Změny klimatu a s nimi související politika se v posledních letech staly 

neodmyslitelnou součástí každodenního diskurzu v Německu. Takzvaná politika klimatu je 

dnes na vzestupu společenského vnímání. Vzhledem k faktům, která jsou vědecky podložena, 

přichází nové politické téma, které je potřeba vnímat jako důležité i pro současný vývoj ve 

světě. Čím dál více se objevují lidé, kteří chtějí zvýšit povědomí o klimatických změnách ve 

společnosti a samo volání po změně či výzva k akci nachází mnoho podporovatelů. Jsou jimi 

aktivisté po celém světě, známé osobnosti, vědci a také i politici. 

Tato bakalářská práce vychází z předpokladu, že vědecké informace o změnách 

klimatu jsou definované a potvrzené. Změna průměrné globální teploty s sebou přináší otázky 

spojené s vymíráním ohrožených druhů, extrémními výkyvy počasí, táním ledovců, 

zatopením přímořských oblastí a dalšími problémy, které mohou ovlivňovat každodenní život 

na této planetě. Společným jmenovatelem pro tyto jevy jsou skleníkové plyny, které jsou 

součástí atmosféry. Od doby průmyslové revoluce se jejich koncentrace v atmosféře skoro 

zdvojnásobila kvůli používání fosilních zdrojů, kácení a požárům lesů, využívání půdy a 

průmyslovým procesům.
 
Právě zvýšená koncentrace skleníkových plynů ovlivňuje přirozenou 

funkci Země. Člověk svým působením velmi silně zasáhl do její uhlíkové bilance, která může 

svými předpoklady nastolit velkou výzvu pro zachování stávajícího stavu.
1
 

Teorie spojené s klimatem často vycházejí z věd o životním prostředí, které mohou 

sloužit jako příklad konzervativního tématu, které je již dlouho v politice diskutováno. Jako 

důsledek jeho vývoje jsou v současné politické scéně klimatické změny mnohdy diskutovány 

i jako samostatné odvětví. Klimatická politika by tak měla omezit následky změn klimatu 

způsobené lidskou činností. To zahrnuje i omezování již zavedeného způsobu získávání 

energie prostřednictvím spalování uhlí či těžby fosilních paliv. Dále je nutné najít jiná řešení 

otázek transportu a změnit postupy v oblasti hospodářství. 

Tato práce se zabývá tématem klimatické politiky v Německu. Konkrétně cílí na 

bavorskou politickou stranu Křesťansko-sociální unie (CSU), která toto téma začala 

v minulých letech ve svém volebním programu propagovat více než jiná témata. Právě na 

tomto tvrzení je postavena hypotéza celé práce, která říká, že pro stranu není klima 

předmětem politiky, nýbrž pouze způsobem, jak zaujmout své voliče. 

                                                 
1
 Ottmar Edenhofer a Michael Jakob, Klimapolitik: Ziele, Konflikte, Lösungen (Mnichov: C.H. Beck, 2019) s. 

13. 
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Práce nejprve představí vývoj zájmu o téma životního prostředí a klimatu v německé 

společnosti. Tím ukáže vysokou relevanci tématu i pro politický zájem. Dále bude 

v podkapitole Přístupy ke klimatické politice poukázáno na hlavní cíle a prostředky potřebné 

k realizaci, které jsou v rámci politiky klimatu důležité k zohlednění, protože odkazují na 

komplexnost tohoto tématu, která je přenesena i do globální politiky.  

Jedná se o dohody o snížení globální teploty Země o teplotě určitých stupňů Celsia do 

konkrétní doby, vyřešení otázek plynulého ekonomického růstu nebo větší zohlednění 

obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Energetický mix ukazuje podíl využívaných 

energií v konkrétní zemi. 

Následně budou zmíněny velké mezinárodní konference a také hlavní dohody a 

usnesení v rámci klimatu, které mají na tomto tématu největší poltický přínos, protože byly 

dohodnuty v zastoupení mnoha států na celém světě. Pozice Německa bude na zmíněných 

konferencích zohledněna a dále rozvedena.  

Podkapitola Německé politické strany a jejich zájem o téma klimatu zmíní jejich 

vnímání tohoto tématu napříč celým politickým spektrem, a to na příkladu představení postoje 

a vnímání klimatických otázek hlavních německých politických stran. Hlavní pozornost je 

ovšem věnována bavorské straně CSU, která je tradiční, a také moderní lidovou stranou, která 

dokáže zachytit široké voličské spektrum. Dále zde bude vyložena její historie, která uvede 

pozici strany v bavorské ale i spolkové politice.  

Politika klimatu strany bude nejprve popsána na spolkové úrovni, kde strana vystupuje 

jako frakce společně s její sesterskou stranou CDU ve zbytku Německa. Na tomto případě 

bude ukázán systém německé politiky a pozice CSU, která se jako regionální strana podílí na 

politice na spolkové úrovni.  

Analytická část práce popisuje a porovnává tři naposledy vydané základní programy 

strany CSU z let 1993, 2007 a 2016 v rámci klimatických otázek. Součástí analýzy bude i 

obecný úvod do problematiky stranických programů, které slouží především jako hlavní 

stranické stanovy hodnot a směřování. Programy stran však nejsou politicky zavazující a 

stranu nemusí nutit k jednání, která jsou definována v programech. Proto jedním 

z předpokladů pro výstupy ze starších analyzovaných programů je, že na dosažené cíle a 

hodnoty v nich nebude brán ohled. Programy budou porovnány pouze z hlediska výskytu a 

četnosti témat o klimatu, případně o životním prostředí.  

V posledních měsících populárního tématu využil především předseda strany CSU 

Markus Söder, který začal téma klimatu velmi propagovat. Jeho aktivita bude prezentována 



 

 

 

3 

jako součást politiky strany a v poslední části bude analyzována z kontextu modernizace 

strany a jejího nového vedení.  

Tato práce bude analyzovat i konkrétní body ohledně klimatu a životního prostředí ve 

volebních programech komunálního zastoupení ve volebním okrese CSU Regensburg – Land. 

Tyto volební programy poukáží na problematiku tématu na komunální úrovni, kdy může být 

program seřazen pouze do několika málo bodů, které nemusí mít vysokou relevanci všech 

obsažených témat.  

Poslední kapitola se bude věnovat modernizaci strany za účelem získání více voličů. 

CSU v ní bude prezentována jako strana, která se díky své rychlé možnosti adaptability na 

témata, která zaujala široký okruh voličů, stala takzvanou catch-all-party. Tato kapitola tento 

fakt propojí i s programovým směřováním strany, které souvisí s hledáním pomyslného 

politického středu, který zaujme co nejvíce voličů a dále se bude věnovat 

konkurenceschopnosti v konkrétním tematickém poli.  

Zdroje pro teoretickou část klimatických otázek pocházejí z publikací německé 

Akademie věd Leopoldina a knihy Klimapolitik: Ziele, Konflikte, Lösungen od Ottmara 

Edenhofera a Michaela Jakoba z roku 2019. Informace o mezinárodních dohodách a o 

německé politice klimatu jsou čerpány z oficiálních internetových stránek německého 

Spolkového sněmu, stránek frakce CDU/CSU a internetových stránek Rámcové úmluvy OSN 

o změně klimatu. Dále byly použity informace z volebních programů německých politických 

stran, nalezených na jejich internetových adresách. Pro analytickou část práce byly využity tři 

poslední základní programy strany, takzvané Grundsatzprogrammy včetně volebních 

programů strany CSU pro voličský obvod Regensburg-Land. Pro účel definice ekologické 

modernizace strany byly mými zdroji literatura jako Der Kampf um die politische Mitte od 

Tilmana Mayera a Reinharda C. Meier-Walsera, dále Die CSU: Strukturwandel, 

Modernisierung und Herausforderungen einer Volkspartei od Benjamina Zeitlera z roku 

2010.  

   

  



 

 

 

4 

1. Definice, postoje a cíle politiky klimatu 

 Pojem klimatická politika nebo jinak nazvaná politika ochrany klimatu vychází jako 

konkrétní bod politiky ochrany životního prostředí, který se transformoval na samostatné 

politické téma. Cíl politiky klimatu je zastavit či co nejvíce zamezit nepřirozeným 

klimatickým změnám atmosféry.   

 Na grafu 1 je zachycen vývoj povědomí občanů Německa o tématu životního prostředí 

mezi lety 1996 a 2016. Během těchto dvaceti let se zájem Němců o toto téma zvýšil o více 

než 10 %. Přítomnost tématu životního prostředí v německém běžném diskurzu dokazuje i 

fakt, že 63 % německé společnosti se o témata životního prostředí aktivně zajímá.
2
 

Graf 1: Vývoj zájmu o téma klimatu v německé společnosti  
Zdroj: Emily Bauske a Florian G. Kaiser, Umwelteinstellung in Deutschland von 1996 bis 2016: 

Eine Sekundäranalyse der Umweltbewusstseinsstudien (Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2019).                   

              

 V německé společnosti panují na téma změn klimatu různé názory a na toto téma 

proběhlo již mnoho diskuzí. I průzkumem Eurobarometru, provedeným v roce 2017, byly 

problémy klimatických změn a znečištění vzduchu definovány jako hlavní environmentální 

problémy pro občany Evropské unie. Asi 63 % Němců určilo změny klimatu jako hlavní 

environmentální problém.
3
 

                                                 
2
 Emily Bauske a Florian G. Kaiser, Umwelteinstellung in Deutschland von 1996 bis 2016: Eine 

Sekundäranalyse der Umweltbewusstseinsstudien (Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2019). 
3
 „Protecting the environment important for 94% of Europeans - Eurobarometer (2017)“ oficiální stránky 

eurobarometru, https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm (staženo 10.7.2020). 

https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm
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Nejen pouze jako největší environmentální problém hodnotí téma klimatu německá 

společnost v konkrétnější analýze provedené mezi lety 2016 až 2019. Zde je možné pozorovat 

velký trend vzrůstajícího zájmu o téma ochrany životního prostředí a klimatu, kdy v roce 

2016 považovalo ochranu životního prostředí a klimatu jako důležitou výzvu budoucnosti 56 

% Němců. Podstatnost tohoto tématu v očích Němců postupně rostla a v roce 2019 se dostalo 

dokonce na první místo, kdy okolo 68 % Němců shledává toto téma jako nejdůležitější. Dále 

byly německou společností určeny jako velké výzvy pro budoucnost stav vzdělávacího 

systému, sociální spravedlnost či stav zdravotního systému. 
4

 

Graf 2: Zastoupení důležitosti témat podle německých občanů  
Zdroj: Heike Williams a Rainer Benthin a Angelika Gellrich, Umweltbewusstsein in Deutschland 

2018: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage (Berlin: BMU, 2019). 

 

Trend občanů Německa je přistupovat k otázkám klimatu otevřeně a se zájmem, 

s čímž souvisí i potřeba Němců se o této problematice aktivně informovat. Povědomí o 

klimatu hraje velkou roli i pro lokální aktivismus, který čím dál více ovlivňuje německou i 

světovou politiku.
5
   

Hnutí Fridays for Future se svými pátečními demonstracemi otevřelo debatu o 

ochraně klimatu po celém Německu i na celém světě a začalo čím dál více toto téma 

                                                 
4
 Heike Williams a Rainer Benthin a Angelika Gellrich, Umweltbewusstsein in Deutschland 2018: Ergebnisse 

einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage (Berlin: BMU, 2019).  
5
 „Jeder kann etwas ändern“, Der Spiegel (32/2019): 

https://magazin.spiegel.de/SP/2019/32/165218755/index.html (staženo 18.3.2020). 
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https://magazin.spiegel.de/SP/2019/32/165218755/index.html
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propagovat. V návaznosti na tyto demonstrace se toto téma ještě více zpopularizovalo a 

dostalo se i do častých politických diskusí.
6
 

Následující kapitola představí hlavní témata politiky klimatu spolu se stanovenými cíli 

v mezinárodních dohodách. Na nich bude popsán postoj Spolkové republiky Německo. Dále 

budou představeny názory a přístupy velkých německých politických stran, které budou 

vycházet z jejich základních programů.  

1.1. Přístupy ke klimatické politice  

Dosažení účinné ochrany klimatu ovlivňuje prakticky všechna odvětví lidské činnosti 

a je jedním z úkolů odpovědné politiky v oblasti životního prostředí, dopravy, energetiky a 

zdraví.  

Potřeba „klimapolitické akce“ rozlišuje dva hlavní přístupy: to, co se bez klimatické 

politiky stane a to, co je nezbytně nutné udělat pro politiku klimatu, aby byly její dané cíle 

naplněny. K tomu musí být předloženy referenční scénáře, vysvětlující vývoj obyvatelstva, 

ekonomický růst a technický pokrok, stejně tak jako dostupnost fosilních zdrojů energie a 

ceny bezemisních technologií. Spolu s nimi jsou vytvářeny programy, které vypočítávají, do 

jaké míry je potřeba odchýlit se od dnešního stavu, aby bylo dosaženo určitého cíle, jako je 

například dlouhodobá snaha o snížení globálních teplot Země o 1,5 °C či 2 °C.
7
 

Jako jeden z hlavních prostředků, které představuje Mezinárodní panel pro změny 

klimatu (IPCC), je udržení průměrné globální teploty do roku 2100 maximálně k rozdílu 2 °C 

oproti této teplotě v předindustriální éře. Tento závěr je klíčový i pro další jednání a otázky 

ohledně klimatických změn. 

Tyto prostředky jsou označovány za politické, protože ukazují, do jaké míry se musí 

změnit již zavedené systémy, jako například energetika či zemědělství a využití půdy. Jde 

však pouze o propočty, a proto je zájem politiky klimatu každého státu rozdílný, protože se 

scénáře mohou na základě vědeckých prací či akademických institutů jednotlivých států velmi 

odlišovat.
8
  

Velkou roli v klimatické politice hrají obnovitelné zdroje, které získávají čím dál větší 

zastoupení v energetickém mixu Spolkové republiky Německo. Náklady na výrobu elektřiny 

ze slunce, větrné a vodní energie se v řádu posledních let velmi snížily a tím se tato možnost 

získání energie stala i kvůli dotačním programům a podporám ze strany států oblíbenější a 

                                                 
6
 „Wir sind Fridays for Future.“ německé internetové stránky hnutí Fridays for Future, https://fridaysforfuture.de 

(staženo 10.7.2020). 
7
 Ottmar Edenhofer a Michael Jakob, Klimapolitik (Mnichov: C.H. Beck, 2019), s. 44. 

8
 Edenhofer a Jakob, Klimapolitik, s. 52. 

https://fridaysforfuture.de/
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dostupnější. Přesto, se zpětným ohledem na stále poměrně velkou finanční zátěž výstavby a 

nízkou efektivitu získávání energie z obnovitelných zdrojů je však konkurenceschopnost 

oproti jádru, uhlí, plynu či ropě velmi nízká. Také spolehlivost obnovitelných zdrojů při 

výrobě energie není vždy stoprocentní, protože její získávání je závislé na vnějších vlivech, 

jako například síle větru, oblačnosti či počtu srážek.
9
 

Klimatickou problematiku může částečně řešit i jaderná energie, která v Evropě vyrábí 

celou pětinu elektřiny. Je potřeba dodat, že: „Jaderná energie sice významně přispívá ke 

snižování emisí skleníkových plynů, ale na druhou stranu nelze s jistotou tvrdit, že 

nezpůsobuje jiné škody dalším cílům ‚zelených financí‘, zejména z pohledu radioaktivních 

odpadů.“
10

  

Pro Německo ale možnost spolehnutí se na tento zdroj není možná. Tamější sektor 

energetiky představuje velikou výzvu v budoucím plánovaném fungování bez jádra i bez 

uhelné energie. Svým energetickým převratem se Německo liší od jakéhokoliv státu na světě. 

Jedná se o koncept přeměny fungování energetické sítě, který si dává za cíl odstavení provozu 

všech svých jaderných elektráren a spoléhat se pouze na jiné zdroje energie, především ale ty 

udržitelné.
11

  

Německo je popisováno jako první stát, který se svým plánem na ochranu klimatu 

(Klimaschutzplan 2050) představuje strategii, vedoucí ke klimatické neutralitě do třiceti let a 

ke snížení skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. V roce 2019 doporučila komise spolkové 

vlády pro růst, strukturální změnu a zaměstnanost ukončení výroby energie z uhlí. Poslední 

uhelná elektrárna by měla být uzavřena v roce 2038. Strukturální změna ovlivněná postupným 

vyřazováním uhlí má být tlumena miliardovými investicemi. Na závěr zprávy o tom, co bylo 

provedeno, stojí, že je Německo jedinou průmyslovou zemí na světě, která se současně 

odvrací od uhelné i jaderné energie. Poslední jaderná elektrárna by měla přejít do režimu 

nečinnosti v roce 2022.
12

 

                                                 
9
 Edenhofer a Jakob, Klimapolitik, s. 52. 

10
 „ČEZ se přidal k výzvě velkých evropských energetik: Jádro může pomoci s klimatikou neutralitou,“ 

internetové stránky skupiny ČEZ, https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-se-pridal-k-vyzve-

velkych-evropskych-energetik-jadro-muze-pomoci-s-klimatickou-neutralitou-otazku-radioaktivnich-odpadu-at-

posuzuji-odbornici-81300 (staženo 20.3.2020). 
11

 „Die Deutsche Energiewende,“ Auswertiger Amt, http://www.energiewende-global.com/de/ (staženo 

8.4.2020). 
12

 „Faktenblatt Klima schützen – Die Schöpfung bewahren,“ CDU/CSU Frakce v německém Spolkovém sněmu,  

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-12/cducsu_faktenblatt_Klima-II_Dezember.pdf (staženo 

5.3.2020). 

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-se-pridal-k-vyzve-velkych-evropskych-energetik-jadro-muze-pomoci-s-klimatickou-neutralitou-otazku-radioaktivnich-odpadu-at-posuzuji-odbornici-81300
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-se-pridal-k-vyzve-velkych-evropskych-energetik-jadro-muze-pomoci-s-klimatickou-neutralitou-otazku-radioaktivnich-odpadu-at-posuzuji-odbornici-81300
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-se-pridal-k-vyzve-velkych-evropskych-energetik-jadro-muze-pomoci-s-klimatickou-neutralitou-otazku-radioaktivnich-odpadu-at-posuzuji-odbornici-81300
http://www.energiewende-global.com/de/
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-12/cducsu_faktenblatt_Klima-II_Dezember.pdf
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Industriální sektor se přiklání k trendu dekarbonizace výroby, což znamená odklon od 

uhlí a přechod na elektřinu. Elektřina je z hlediska zvýšení výkonu a produktivity atraktivnější 

než v původních závodech, kde bylo k výrobě využíváno jiných zdrojů.
13

 

Pokud jde o ekonomický růst, názory na politiku klimatu jsou velmi rozpolcené. Na 

jedné straně se naskytuje právě možnost inovací a podpoření ekonomického růstu. Na straně 

druhé, především u vyspělých zemí, stojí nutnost uvědomění si, že ne všude se dají kýžené 

inovace aplikovat a změna takové politiky by mohla pro danou zemi přinést velkou 

ekonomickou zátěž.
14

 

1.2. Role Spolkové republiky Německo v oblasti mezinárodních dohod a 

přístup země k otázkám klimatu 

V roce 1992 se v Riu de Janeiru uskutečnila Konference OSN o životním prostředí a 

rozvoji, známá jako Summit Země. Ta dala později vzniknout Rámcové úmluvě OSN o změně 

klimatu (UNFCCC), která byla ratifikována všemi členskými státy OSN, včetně Evropské 

unie jako celku. Právě tato instituce organizuje každý rok konference o klimatických 

změnách, nazývané Konference stran (Conference of Parties – dále jako COP), kdy zmíněné 

strany představují státy, které se podílely na ratifikaci rámcové úmluvy UNFCCC.  

Německá pozice ke světovým konferencím COP je sloučena do role Evropské unie 

jakožto zastupitele vyjednávání a zprostředkovatele reprezentace všech členských států. To 

znamená, že Evropská unie dohodne v zastoupení podmínky, které by měly být nejvýhodnější 

pro všechny její členské státy a později si členské státy samy zvolí svůj vlastní cíl, který se 

rozhodnou plnit. I politika Evropské unie je však reflektována všemi svými členskými 

zeměmi a dbá na jejich suverénnost, a proto má i Spolková republika Německo svoje vlastní 

hodnoty a cíle v této oblasti.
15

 

Konference COP 3 v japonském Kjótu v roce 1997 dala vzniknout stejnojmennému 

protokolu, který je označován jako první velký úspěšný pokus více zemí o uzavření dohody 

v otázkách klimatických změn a který poprvé zmiňuje konkrétní kroky k omezení emisí. 

                                                 
13

 Edenhofer a Jakob, Klimapolitik, s. 54. 
14

 Melissa Dell Benjamin, F. Jones Benjamin a A. Olken, „Climate Change and Economic Growth: Evidence 

from the Last Half Century“, Nber Working Paper Series, https://www.nber.org/papers/w14132.pdf (staženo 

10.7.2020). 
15

 „Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its Member States,“ UNFCCC, 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/LV-03-06-

EU%20INDC.pdf  (staženo 10.3.2020). 

https://www.nber.org/papers/w14132.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
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Kjótský protokol zavazoval průmyslové země snížit jejich emise skleníkových plynů o 

částečný ekvivalent, který byl vypočítán spojením jejich produkce.
16

 

Poslanci Spolkového sněmu Spolkové republiky Německo v roce 2002 jednohlasně 

ratifikovali Kjótský protokol. Evropská unie v návaznosti na tento protokol zřídila Evropský 

trh s emisními povolenkami (EU ETS). V něm je Německo mapováno jako největší producent 

emisí v Evropě.
17

 EU ETS si dává za úkol určit vymezený rámec vypouštěných skleníkových 

plynů neboli emisí, které jsou skrze průmyslové firmy vypouštěny. Vymezení limitů pro 

emise může znamenat, že se z atmosféry stává prostor, který má určitou omezenou kapacitu, 

která by mohla být dříve či později naplněna. Rámec vypouštěných emisí se slučuje do 

kapacitní možnosti atmosféry tak, aby byly naplněné cíle a předpoklady dodrženy. Podle 

vědeckých propočtů dostanou všechny firmy, kterých se to týká, povolení k vypouštění emisí 

v určitém rámci. Pokud je z jejich strany tento rámec překročen, musí si koupit na trhu 

s emisními povolenkami daný počet gigatun zejména oxidu uhličitého (CO2) a dalších 

skleníkových plynů, aby jejich přebytek dorovnaly. Tento trh je podobný tomu akciovému, a 

to přináší velké spory. Vzhledem k tomu, že cena CO2 není pevně stanovena a může velmi 

kolísat, bylo v minulosti možné, že si velké firmy kupovaly levné povolenky a namísto 

inovací a přeměnu svých závodů na více ekologické, si pouze zaplatily z jejich pohledu 

„emisní daň“ a situace s vypouštěním skleníkových plynů se příliš nezměnila. Tento trhový 

systém prochází vývojem a jeho fungování se snaží adaptovat na současné politické dění 

v oblasti klimatických otázek.
18

 

Právě cena za jednu tunu vypuštěných emisí je podle německé akademie přírodních 

věd Leopoldina hlavním opatřením v boji proti změně klimatu: „Nejdůležitějším klíčovým 

nástrojem účinné ochrany klimatu je jednotná a mezisektorová cena emisí skleníkových 

plynů“ Leopoldina komentuje tento výrok dále ve smyslu propojení veškerých sektorů, kde se 

skleníkové plyny vyskytují.
19

 

Druhý nástroj, který by měl přijít v kombinaci se stanovenou cenou, je transparentní 

reinvestice financí ve formě takzvaných „klimatických dividend.“ Ta by měla poskytovat 

finanční podporu ve většině oblastí, převážně však v energetice, kde by mělo docházet 

k modernizaci prostředků.
20

  

                                                 
16

 „Conference of the Parties (COP),“ UN Framework Convention on Climate Change,  

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop (staženo 19.3.2020). 
17

 Edenhofer a Jakob, Klimapolitik, s. 25. 
18

 „EU Emissions Trading System (EU ETS)“, European Commision, https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en 

(staženo 12.7.2020). 
19

 Jörg Hacker et al., Klimaziele 2030 (Halle nad Sálou: Leopoldina, 2019), s. 8. 
20

 Hacker et al., Klimaziele 2030, s. 10. 

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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Co však německá akademie přírodních věd Leopoldina určuje jako hlavní bod 

úspěšného překonání klimatické výzvy je spolupráce. Energetická změna si žádá 

kontinentální kooperaci a na příkladu různých klimatických a povětrnostních podmínek 

představují právě evropská integrace a kombinace technologií významné výhody pro stabilitu 

dodávek energie a tím i pro novou strukturu sítí. 

Celosvětově je však komunikace mezi státy problematická. Prof. Dr. Ottmar Edehofer 

a Dr. Michael Jakob ve své knize Klimapolitik hovoří o paradoxu mezinárodních dohod. Dle 

jejich interpretace platí „Čím důležitější dohody, tím méně prosaditelné jsou.“
21

  

Navzdory tomu, že se tyto konference konají každý rok, nepřináší ani zdaleka takové 

výsledky, jak je od nich očekáváno. Klimatická konference COP 25 v Madridu na závěru roku 

2019, která se týkala dohadování budoucího vývoje a pokroku v dosahování stanovených cílů, 

dopadla zcela patovou situací. To bylo způsobeno kvůli náročnosti dohod a nejasnosti států 

k jejich případnému plnění.
22

  

Jedna z nejznámějších konferencí ke klimatickým změnám, která byla, co se týče 

jejích výsledků, průlomová, byla Pařížská konference COP 21 v roce 2015. Jako jeden 

z jejích hlavních výstupů bylo udržení změny globální teploty výrazně pod 2 °C oproti 

předindustriální éře a držení se u hranice 1,5 °C.
23

 Aby byl tento cíl splněn, bylo by nutné 

omezit produkci emisí co nejdříve. V nejlepším případě by na konci století neměly být 

produkovány vůbec žádné skleníkové plyny. Tento stav se nazývá klimatická neutralita.
24

 Ta 

popisuje situaci, kdy jsou veškeré emise skleníkových plynů vybalancovány způsoby pro 

jejich odstranění a vymezení pryč z ovzduší. Napomoci může například výsadba lesů, které 

CO2 odbourávají, či proces neutralizace skleníkových plynů.  

Velmi často bývá diskutováno, že cíle změn teplot o 1,5 °C, dokonce i o 2 °C nemusí 

být jednoduché dosáhnout, protože představují enormní technické, ekonomické i politické 

výzvy.
25

 Přesto tato hranice vypovídá o faktu, že případné velké klimatické následky, které 

jsou nevratné, by byly omezeny, pokud by byl tento stropní limit dodržen: „Hranice 2 °C je 

                                                 
21

 Edenhofer a Jakob, Klimapolitik, s. 79. 
22

 „Wut und Enttäuschung über "Bremser-Staaten",“ Tagesschau,  https://www.tagesschau.de/ausland/un-

klimakonferenz-137.html (staženo 14.3.2020). 
23

 „The Paris Agreement,“ United Nations Framework Convention on Climate Change,   

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement (staženo 14.3.2020). 
24

 „UN Credits Used to Make Paris Agreement Signing Climate Neutral,“ United Nations,  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/04/un-credits-used-to-make-paris-agreement-signing-

climate-neutral/ (staženo 14.3.2020). 
25

 „Warum das Zwei-Grad-Ziel Humbug ist,“ Spiegel Online,  https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/2-grad-

ziel-zum-klima-wie-realistisch-ist-das-un-ziel-a-1038022.html (staženo 14.3.2020). 

https://www.tagesschau.de/ausland/un-klimakonferenz-137.html
https://www.tagesschau.de/ausland/un-klimakonferenz-137.html
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/04/un-credits-used-to-make-paris-agreement-signing-climate-neutral/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/04/un-credits-used-to-make-paris-agreement-signing-climate-neutral/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/2-grad-ziel-zum-klima-wie-realistisch-ist-das-un-ziel-a-1038022.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/2-grad-ziel-zum-klima-wie-realistisch-ist-das-un-ziel-a-1038022.html
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vědecky i technicky stále dosažitelná, navíc i bez omezení ostatních cílů udržitelnosti,“
26

 

říkají Edenhofer a Jakob.  

Právě tato pozice je pro Spolkovou republiku částečně zavazující k odpovědnosti a 

ekologické otázky jsou v Německu velmi diskutovány. Jiné závazky definuje i již zmíněný 

energetický převrat, který spočívá v plánu nahrazení původní výroby energie obnovitelnými 

zdroji. Pro tento převrat je potřeba přeměna rozvodných sítí a celková přeměna energetického 

mixu Německa.  

V roce 2011 se k plánu energetického převratu přidalo i postupné odstavení všech 

jaderných elektráren a ukončení jejich provozu do roku 2022. K takovému kroku se rozhodla 

sama kancléřka Angela Merkelová po zemětřesení a následném výbuchu jaderného reaktoru 

ve Fukušimě v Japonsku 11. března 2011. Tento krok je stále pro mnohé sporný a iracionální.   

Ztěžuje snahy o plynulou změnu v energetickém mixu v období, kdy v oboru získávání 

energie z obnovitelných zdrojů nedošlo ke kýženému výkonu a kdy jaderným elektrárnám v 

Německu ještě nevypršela jejich životnost.  

Pokud se přidá odstup od uhlí, bude pro Německo velmi těžké být energeticky 

soběstačné. Právě soběstačnost je již nyní diskutovanou otázkou. „Německo je sice od 

přelomu tisíciletí vývozcem elektřiny s čistým vývozem 10 % své produkce, jeho potřeba 

importu je však 64 %. Tolik procent elektřiny je potřeba importovat ze zahraničí ve formě 

uhlí, ropy, plynu a uranu,“
 27

 udává Leopoldina. Energetický systém je zájem politicko-

ekonomicky-společensko-technický. To ukazuje i úroveň Německa, které se snaží svými 

řešeními tuto výzvu dovést k úspěchu.  

Na cestě ke splnění klimatických cílů Evropské unie pro rok 2030, by je Německo 

v současnosti nemuselo docílit, a proto je potřeba zavést co nejdříve konkrétní opatření. Proto 

stanovila spolková vláda v roce 2016 rámci „Plánu na ochranu klimatu (Klimaschutzplan 

2050)“ cíle redukce pro jednotlivé definované sektory. Aby však jí stanovené cíle byly 

alespoň minimálně dodrženy, je zapotřebí národní politiky klimatu, která potřebuje 

soudržnější, transparentnější a rychlejší přeměnnou strategii.
28

 

Dále v návaznosti na politické diskuse byl v září 2019 na úrovni spolkového sněmu 

uveden Zákon o uvedení programu na ochranu klimatu do daňového systému do roku 2030, 

který je více znám pod pojmem Klimapakett. Velká část tohoto zákona byla dohodnuta a 

                                                 
26

 Edenhofer a Jakob, Klimapolitik, s. 43. 
27

 Hacker et al., Klimaziele 2030, s. 20. 
28

 Ibid, s. 7. 
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přišla v platnost 1.1.2020. Tento paket je součástí opatření k dosažení daných klimatických 

cílů do roku 2030.  

Obsahuje body o zlepšení systému s emisními certifikáty a tím i změně trhu s 

emisními povolenkami, snížení cen elektřiny v rámci zlevňování cen elektřiny z udržitelné 

energie, subvence nových, klimaticky přívětivých topných zařízení, finanční podpora 

energetické vybavenosti nemovitostí, snížení daně z přidané hodnoty u cen železniční 

dopravy z 19 % na 7 %, zabránění dumpingových cen u leteckých poskytovatelů, ovlivnění 

daně pro vozidla podle jejich produkce CO2, zavedení prémie pro nákup elektroaut nad 40 

000 Eur a s tím spojené i zavádění infrastruktury pro dobíjení, kdy do roku 2030 by mělo být 

v Německu přes milion dobíjecích stanic pro elektroautomobily. Jako poslední bod je 

zmíněno zatraktivnění veřejné dopravy, na níž bude vyčleněna miliarda eur ročně.
29

 

1.3. Německé politické strany a jejich zájem o téma klimatu 

Politické strany v Německu mají ke klimatickým otázkám odlišné přístupy, avšak 

v poslední době je výskyt tématu v jejich agendách vždy četný. Strany budou seřazeny 

vzestupně podle četnosti křesel v německém Spolkovém sněmu, přičemž bude popsána i 

strana Freie Wähler v Bavorsku, která je momentálně třetí největší v tamním Zemském sněmu 

a může být považována za výraznou konkurenci pro zkoumanou stranu CSU.  

Největší popularitu získalo téma klimatu a životního prostředí hlavně během 60. let, 

kdy vzniklo mimo jiné i hnutí proti jaderné energii. Z těchto hnutí poté na přelomu 70. a 80. 

let vznikla Strana Die Grünen, která od začátku svého působení brala toto téma jako stěžejní. 

I v dnešní době toto téma značně prostupuje veškerými body jejího programu.
30

 

 Politika strany Die Linke ke klimatu je také obsažena v jejich programu z roku 2011: 

„Die Linke se zavázala snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů v Německu do roku 

2020 na polovinu ve srovnání s rokem 1990 (…). Chceme pracovat na jejich snížení do 

poloviny století alespoň o 90 %. Naším cílem je 100% dodávka z obnovitelných zdrojů 

energie do roku 2050.“
31

 Dosažení těchto hodnot si strana slibuje od stanovení mezních 

hodnot pro emise CO2, nikoliv prostřednictvím tržního obchodování s emisemi. Důvod pro 

                                                 
29

 „Vermittlungsergebnis zur Klimaschutz-Finanzierung angenommen“ internetové stránky německého 

Spolkového sněmu https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw51-de-klimaschutzprogramm-

673996 (staženo 10.7.2020). 
30

 „Wofür wir kämpfen,“ internetové stránky Bündnis 90/Die Grünen, https://www.gruene.de/programm 

(staženo 10.7.2020). 
31

 „Program der Partei DIE LINKE,“ internetové stránky strany Die Linke, https://www.die-

linke.de/partei/grundsatzdokumente/programm/ (staženo 10.7.2020). 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw51-de-klimaschutzprogramm-673996
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw51-de-klimaschutzprogramm-673996
https://www.gruene.de/programm
https://www.die-linke.de/partei/grundsatzdokumente/programm/
https://www.die-linke.de/partei/grundsatzdokumente/programm/
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toto tvrzení je možné vytvoření nových pracovních míst v regionech a tím i posílení místních 

rozpočtů.
32

 

Strana Freie Demokratische Partei (FDP) zmiňuje téma klimatu ve svém hlavním 

politickém programu z roku 2017 jako samostatný bod, který je důležitý řešit koordinovaně: 

„My svobodní demokraté obhajujeme rozumnou, vnitřně koordinovanou politiku založenou 

na pařížské dohodě o ochraně klimatu a odmítáme národní sólové pokusy. Chceme dále 

rozvíjet obchodování s emisemi jako globální nástroj na ochranu klimatu a získat nad partnery 

mezinárodní spolupráce. (…) chceme využívat obchodování s emisemi jako ústřední 

kontrolní nástroj v ochraně klimatu a využívat inovace na trzích, zpočátku v EU, poté co 

nejrychleji možně na celém světě.“ V programu je dále zmíněno, že energetický převrat stál 

Německo již více jak 150 miliard eur, avšak snížení emisí nepřinesl. Proto strana odmítá další 

technické snižování skleníkových plynů na úrovni Evropské unie a namísto toho se prosazuje 

o sjednocení cílů a nástrojů na ochranu klimatu. Hlavní z nástrojů jsou podle strany 

celosvětová cena za emise CO2, dlouhodobě spolehlivé emisní cíle a podnikatelská flexibilita 

při obchodování s emisními certifikáty.
33

 

 Strana Alternative für Deutschland (AfD) již od svého založení v roce 2013 popírá 

změny klimatu a odmítá řešit politiku ochrany klimatu. Ve svém hlavním politickém 

programu rozvádí v kapitole o energetické politice fakt, že se klima Země po dobu její 

existence stále mění. Modely instituce IPCC hodnotí jako hypotetické a dosud neprokázané.
34

 

„Německá vláda zneužívá pod heslem „klimaticky neutrální Německo 2050“ v důsledku 

‚dekarbonizace‘ rostoucí koncentraci CO2 ve prospěch ‚velké transformace‘ společnosti a sice 

s výsledkem, že osobní a ekonomické svobody budou silně omezovány. (…) AfD proto 

vyslovuje „ano k ochraně životního prostředí“, ale končí s „politikou ochrany klimatu“ a s 

plány na dekarbonizaci a „transformaci společnosti“. Vnímání CO2 jen jako škodlivou látku 

změníme a všechny samostatné akce Německa ke snižování emisí CO2 ukončíme. Emise CO2 

nechceme značně zatěžovat. Organizace na ochranu klimatu už nebudou dále podporovány.“
35

 

Politická strana Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) se také již v roce 

2007 vysazovala v otázkách klimatu. Její zájem míří na solidaritu a otázky globalizace, která 

má vliv i na klima, podněcuje spolupráci a možnost změn při občanské začleněnosti: 

                                                 
32

 „Program der Partei DIE LINKE,“ internetové stránky strany Die Linke, https://www.die-

linke.de/partei/grundsatzdokumente/programm/ (staženo 10.7.2020). 
33

 „Denken wir neu,“ internetové stránky FDP, https://www.fdp.de/programm/denken-wir-neu (staženo 

10.7.2020). 
34

 „Unser Grundsatzprogramm für Deutschland,“ internetové stránky AfD, 

https://www.afd.de/grundsatzprogramm/#langversion (staženo 10.6.2020). 
35

 Ibid. 

https://www.die-linke.de/partei/grundsatzdokumente/programm/
https://www.die-linke.de/partei/grundsatzdokumente/programm/
https://www.fdp.de/programm/denken-wir-neu
https://www.afd.de/grundsatzprogramm/#langversion
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„Globalizace zmenšuje prostor pro formování demokratického národního státu. Zároveň se 

tím v politice objevují nové otázky. To zahrnuje ochranu klimatu, sociální integraci milionů 

lidí a demografické změny. (…) Jedním z nejdůležitějších úkolů sociální demokracie je 

obnovit důvěru ve formovatelnost společnosti a povzbudit lidi, aby převzali kontrolu nad 

vlastním solidárním osudem.“
36

 

 Pro stranu Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) je zájem o změny 

klimatu také zakotven v jejich programu. „Globální změna klimatu ohrožuje naše živobytí a 

rozvojové příležitosti budoucích generací. Poptávka po energii a spotřeba fosilních paliv 

celosvětově rostou. Zvýšené emise skleníkových plynů a související globální oteplování mají 

dalekosáhlé důsledky pro lidi a přírodu: tající ledovce, stoupající hladiny moří, okyselování 

oceánů, záplavy, nedostatek vody, vymírání druhů, nové pouště a hrozby sucha, které mohou 

lidi vrhat do chudoby a donutit je k migraci.“
37

 CDU chce do roku 2020 snížit emise 

skleníkových plynů v Německu nejméně o 30 % ve srovnání s rokem 1990. Kromě toho 

usilovala o to, aby do roku 2020 pocházelo 20 % z veškeré vyprodukované energie z 

obnovitelných zdrojů.
38

 

Politika strany CSU se vyznačuje podobnými tématy jako její sesterská strana CDU. 

Při srovnání stranických programů lze říci, že obě strany mají stejné stanovisko vůči 

klimatické politice. Až v posledních letech, hlavně od roku 2018 začala Unie tuto 

problematiku častěji tematizovat. Tento vztah CSU k politice klimatu detailněji popsán 

v následující kapitole. 

Bavorská organizace Freie Wähler (FW), která je v této spolkové zemi etablována na 

samostatnou stranu, je konkurující straně CSU. Ačkoliv jsou nyní strany v koalici, 

v posledních volbách do bavorského zemského sněmu se jí podařilo docílit dobrého výsledku 

a přebrat voliče strany CSU. I tato strana má ve své agendě potřebu zdůraznit její zájem o 

téma klimatu: „Zatímco potenciál obnovitelných zdrojů energie není využíván rozumně, 

plýtváme surovinami s vedlejším účinkem poškozujícím klima, který budou budoucí generace 

naléhavě potřebovat pro jiné účely. Ačkoli dopad člověka na změnu klimatu nelze podrobně 

vyčíslit, obohacení atmosféry o CO2 vlivem fosilních paliv nepochybně ovlivňuje životní 

prostředí.“
39

 

                                                 
36

 „Das Grundsatzprogramm,“ internetové stránky SPD, https://www.spd.de/partei/organisation/das-

grundsatzprogramm/ (staženo 10.6.2020). 
37

 „Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland.“ internetové stránky strany CDU, 

https://www.cdu.de/grundsatzprogramm-2007 (staženo 10.6.2020). 
38

 Ibid.  
39

 „Unsere Politik“ internetové stránky Freie Wähler Bayern, https://www.fw-bayern.de/unsere-politik (staženo 

10.6.2020). 

https://www.spd.de/partei/organisation/das-grundsatzprogramm/
https://www.spd.de/partei/organisation/das-grundsatzprogramm/
https://www.cdu.de/grundsatzprogramm-2007
https://www.fw-bayern.de/unsere-politik
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Přítomnost témata klimatu se nachází v politice všech stran Německa. Každá strana 

má svůj postoj, avšak rozdílnost názorů na tuto problematiku je citelná.   
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2. Politika CSU ve vztahu k ochraně klimatu 

2.1. Tradiční postavení strany CSU v politickém systému Bavorska a SRN 

Strana CSU hraje již od vzniku Spolkové republiky Německo důležitou roli nejen 

v bavorské ale i v celonárodní politice. Nachází se na pravé části politického spektra a zastává 

občanské a konzervativní hodnoty. Stranu lze nalézt pouze ve spolkové zemi Bavorsko, kde 

se již od svého vzniku těší velké oblibě. Několik volebních období vládla dokonce bez 

koaličního partnera.
40

 

CSU byla založena 8. ledna 1946. Navazuje na tradiční hodnoty stran Bayerische 

Volkspartei (BVP) a Deutsche Zentrumspartei. Klíčový faktor úspěchu strany CSU 

představuje silná bavorská regionální identita, která byla budována již od založení strany. 

Politicky je bavorské obyvatelstvo spíše konzervativní, a i přes odlišnost jeho regionů je 

kulturně homogenní. Sociokulturní výhoda spočívá i v asociaci strany CSU s Bavorskem.
41

 

Úzké propojení postojů CSU s postoji občanů se promítá na voličské základně, která 

byla vždy převažující než u jiných stran: „Asymetrie v bavorském stranickém systému ve 

prospěch CSU je tedy nejen kvantitativně výrazná, ale také hluboce zakořeněná ve státě a 

společnosti. Křesťanští-socialisté mají solidní základnu pravidelných voličů. Z dat o 

občanských preferencích v Bavorsku je zřejmé, že struktura obyvatelstva je příznivým 

výchozím bodem pro křesťansko-konzervativní stranu.“
42

 

V německé politice se jedná o ojedinělý případ, kdy má regionální strana své vlastní 

zastoupení ve Spolkovém sněmu. Na této úrovni tvoří již od roku 1949 frakci CDU/CSU 

spolu s její sesterskou stranou Křesťanská demokratická unie. V případě společných 

rozhodnutích o zásadních otázkách má strana CSU garantováno právo veta a díky své 

organizační nezávislosti může tato strana prosazovat bavorské zájmy ve federální politice 

efektivněji než jiné frakce na zemské úrovni. Čím četnější bude její zastoupení v zemském 

sněmu, tím větší roli si CSU může nárokovat i v celoněmecké politice. Tím se význam CSU 

oproti konkurenčním regionálním stranám vymyká.
43

 

Za stranu CSU v minulosti kandidovali dva její hlavní předsedové Franz Josef Strauß 

a Edmund Stoiber na post kancléře Spolkové republiky Německo a kandidatura dnešního 

                                                 
40

 „Etappen der Parteigeschichte der CSU“, Bundeszentrale für politische Bildung, 

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/csu/42172/geschichte (staženo 20.7.2020). 
41

 Ibid. 
42

 Andreas Kießling, Die CSU: Machterhaltung und Machterneuerung (Wiesbaden: Springer Verlag, 2004), s. 

79. 
43

 „Christlich Demokratische Union Deutschlands,“ Bundeszentrale für politische Bildung, 

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/cdu/ (staženo 10.7.2020). 

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/csu/42172/geschichte
https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/cdu/


 

 

 

17 

hlavního předsedy strany Markuse Södera je pravděpodobná.
44

 I to dává straně velkou sílu a 

ukazuje, jakou moc má pro celé Německo. 

Následující graf dokazuje, že CSU ve všech volbách do Bavorského zemského sněmu 

excelovala a kromě roku 1950, ve kterém pouze těsně vyhrála strana SPD, byla vždy na 

prvním místě v počtu voličských hlasů. 

Graf 3: Výsledky voleb do Bavorského zemského sněmu v letech 1946-2018 
Zdroj: „Landtagswahlen in Bayern“, Tagesschau, http://wahl.tagesschau.de/wahlen/2018-10-14-

LT-DE-BY/index.shtml (staženo 20.7.2020). 

 

Již historický vývoj strany CSU dokazuje, že ačkoliv je strana vysoce konzervativní, 

dokáže se rychle transformovat a odpovídat na problémy a přání svých voličů. Dokázala 

modernizovat nejen výzkum, hospodářství a školství v Bavorsku, ale také svojí vlastní 

organizaci. Jak je řečeno v knize Das Parteisystem der Bundesrepublik Deutschland: „Ačkoli 

CSU vždy zůstávala konzervativnější a více katolická než zbytek CDU, modernizovala svou 

organizaci dříve a rozhodněji. Podařilo se jí například integrovat různé regiony Bavorska, 

podpořit současně města a vesnice, průmysl, malé a střední podniky a také zemědělství. Tím 

dosáhla dominance v politice, společnosti a podnikání v Bavorsku.“
45

 „I přesto, že byla CSU 

těsněji sladěna se starou BVP, asimilovala se s křesťansko-liberálně-konzervativní CDU.“
46

  

                                                 
44

 „CSU-Chef Söder erwägt schwarz-grüne Koalition“, Spiegel Politik, 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/markus-soeder-macht-sich-gedanken-ueber-schwarz-gruene-

koalition-a-8be03519-8642-481d-8c5d-ec781cafb7d3 (staženo 21.7.2020). 
45

 Ulrich von Alemann, Philipp Erbentraut a Jens Walther, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland 

(Wiesbaden: Springer VS, 2018), s. 65. 
46

 Alemann, Erbentraut a Walther, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, s. 73. 

http://wahl.tagesschau.de/wahlen/2018-10-14-LT-DE-BY/index.shtml
http://wahl.tagesschau.de/wahlen/2018-10-14-LT-DE-BY/index.shtml
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/markus-soeder-macht-sich-gedanken-ueber-schwarz-gruene-koalition-a-8be03519-8642-481d-8c5d-ec781cafb7d3
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/markus-soeder-macht-sich-gedanken-ueber-schwarz-gruene-koalition-a-8be03519-8642-481d-8c5d-ec781cafb7d3
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Strana klade důraz na křesťanské tradice a její politika zohledňuje roli křesťanských 

hodnot i ve svých programech. To lze pozorovat i u tématu ochrany přírody, kdy strana 

používá pojem Die Schöpfung bewähren – tedy chránit to, co bylo stvořeno (Bohem).
47

 

I v klimatické otázce se strana snaží cílit na aktuální dění a je zde možné pozorovat 

adaptaci na nové téma, které pro tuto stranu není typické, ale které se zdá být důležité pro její 

voliče. V následujících kapitolách budou detailněji popsány názory CSU na otázku životního 

prostředí a klimatickou politiku za pomocí dvou základních programů strany, a to z roku 1993 

a 2016. Zmíněné programy pomohou ukázat změny a vývoj přístupu CSU v této 

problematice. 

2.2. Klimatická politika frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu  

Politika CSU ve Spolkovém sněmu je podmíněna spoluprací s její sesterskou stranou 

CDU, proto všechna rozhodnutí, i ty o klimatické politice, musí dělat společně. Politika této 

frakce reflektuje názory všech poslanců stran CDU i CSU k tématu klimatu. Výsledný postoj 

je pak kompromisem CDU i CSU, reaguje ale také na postoje všech stran zastoupených ve 

Spolkovém sněmu.
48

 

V dokumentech z internetové databáze frakce je k otázkám změn klimatu napsáno: 

„Prioritním zájmem parlamentní frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu je také zachování 

toho, co bylo stvořeno a života pro budoucí generace. Frakce Unie se proto řídí cílenou 

politikou ochrany klimatu. Cíle v oblasti klimatu, ke kterým se Německo v rámci 

mezinárodních dohod zavázalo, se na něj vztahují bez kompromisů.“
49

  

Frakce podporuje trend snižování produkce skleníkových plynů v Německu. Udává, že 

i přes hospodářský růst, zvyšující se populaci a odstoupení od jádra se během třiceti let od 

roku 1990 produkce těchto plynů snížila až o 30 %. Dále se spotřeba energie v roce 2018 

dostala na nejnižší stav od počátku sedmdesátých let minulého století. Konkrétní případy jsou 

uvedeny na příkladu obnovitelné energie, která zastupovala 17 % energetické spotřeby a 

představovala celkově 38 % pro odvětví elektřiny.
50

 

                                                 
47

 „Klimaschutz. Machen!“, internetové stránky frakce CDU/CSU, https://www.cducsu.de/themen/verkehr-

umwelt-bau-ernaehrung-und-landwirtschaft/klimaschutz-machen (staženo 21.7.2020). 
48

 Ibid. 
49

 „Faktenblatt Klima schützen – Die Schöpfung bewahren,“ CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag,  

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-12/cducsu_faktenblatt_Klima-II_Dezember.pdf (staženo 

5.3.2020). 
50

 „Faktenblatt Klima schützen – Die Schöpfung bewahren,“ CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag,  

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-12/cducsu_faktenblatt_Klima-II_Dezember.pdf (staženo 

5.3.2020). 

https://www.cducsu.de/themen/verkehr-umwelt-bau-ernaehrung-und-landwirtschaft/klimaschutz-machen
https://www.cducsu.de/themen/verkehr-umwelt-bau-ernaehrung-und-landwirtschaft/klimaschutz-machen
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-12/cducsu_faktenblatt_Klima-II_Dezember.pdf
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-12/cducsu_faktenblatt_Klima-II_Dezember.pdf
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Německo je podle CDU/CSU lídrem v cirkulární ekonomice, protože šetří energii a 

tím zase snižuje emise CO2. Také je pro svůj výzkum považováno za důležitou subvenční 

zemi v otázkách klimatu. Jen v roce 2017 spolková vláda přislíbila rozpočtové prostředky na 

ochranu klimatu v hodnotě 3,65 miliard EUR.
51

 

Unie velmi pružně reaguje na činy kancléřky Angely Merklové, která již v roce 1997, 

tehdy jako ministryně životního prostředí, trvala na podepsání kjótského protokolu. Zároveň 

si také stojí za její pozici v roce 2015, kdy byly podepsány Pařížské úmluvy, které byly 

později ve Spolkovém sněmu ratifikovány.
52

 

Frakce také podporuje transparentní a stabilní obchodování s emisními povolenkami, 

na čem by se podílelo co nejvíce zemí: „Ekonomové docházejí k závěru, že globálně 

koordinovaný přístup je nezbytný pro dosažení cílů v oblasti klimatu. To je také náš názor, 

protože samotné Německo nemůže zachránit klima.“
53

 

Závěr dokumentu shrnuje, že pokroky k dosažení klimatických cílů do roku 2030 

(Klimaziele 2030) budou sledovány spolkovou vládou. Pokud by se cíle neplnily, systém se 

upraví.
54

 

Kroky, které jsou pro frakci CDU/CSU závazné a kterými se řídit jsou poměrně 

totožné s těmi vládními. Většina opatření, která jsou zmiňována, nejsou pouze reflexí politiky 

CDU/CSU, nýbrž i jiných politických stran. 

2.3. Klimatická politika strany CSU  

Činnost a stanovy strany CSU v rámci klimatické politiky se na rozdíl od jejího 

zastoupení ve Spolkovém sněmu velmi odlišují. Následující části popíší informace o zájmu o 

téma klimatu ze základních programů strany CSU z let 1993 a 2007 a porovná je s aktuálním 

programem z roku 2016. Tím ukáže její oficiální pozici ke klimatickým otázkám podle jejích 

stanov.  

Vzhledem k tomu, že volební a stranické programy nezavazují strany k faktickému 

plnění a jsou pouze jakýmsi slibem svým voličům, bude v této práci zkoumána hlavně četnost 

tématu klimatu, nikoliv jejich faktičnost či realizace. 
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2.3.1. Základní program Křesťansko-sociální unie Bavorska z roku 1993 

Základní program z roku 1993, který bude analyzován, se v originále nazývá 

Grundsatzprogramm der Christlich-sozialen Union in Bayern. V části Cíle a cesty naší 

politiky, která má podtitul „Zajištění základů. Udržování dosaženého. Utváření budoucnosti“ 

se nachází kapitola s názvem Zachovat stvořené – chránit životní prostředí – zajistit přežití 

lidstva. Na začátku kapitoly se píše, že CSU jako první strana rozeznala již v 70. letech 

politiku životního prostředí jako velkou politickou výzvu naší doby a od toho momentu 

vykonávala průkopnickou práci v mnoha odvětvích přírody a životního prostředí.
55

 

Z programového prohlášení vyplývá, že zátěž technického pokroku na přírodu by 

mohla být velká, a proto jsou požadovány vyvážené hodnoty mezi těmito dvěma odvětvími. 

Ekonomická opatření a rozdělení rozpočtu by měla být stanovena s ohledem na zacházení 

s přírodou. To by mělo být co nejcitlivější, dbát na možná ničení či zátěž přírody při případné 

industrializaci či zastavování přírodních ploch. Avšak to neznamená, že by se CSU chtěla 

bránit pokroku, naopak technická odvětví považuje za klíčová pro vyspělost země.
56

 

Pro stranu je důležitý etický postoj k přírodě jako k něčemu, co bylo stvořeno stejně 

jako lidstvo pro nějaký určitý účel, a za to je potřeba nést zodpovědnost. Také je nutné vést 

důsledné politické kroky pro její ochranu: „Životní prostředí a příroda jsou společný majetek 

všech lidí a generací. V konfliktu o distribuci společného jmění, jako je vzduch, voda a půda, 

zastupuje politika životního prostředí nadcházející generace. (…) Ne všechno, co je technicky 

možné, je eticky dovoleno.“
57

 

Přístup každého jedince a jeho životní styl jsou zdůrazňovány jako důležitá opatření 

pro péči o přírodu: „Úspěšná ochrana životního prostředí požaduje zodpovědné chování 

každého. (…) Proto budeme posilovat vzdělání o životním prostředí.“
58

 Dále se také píše o 

mentalitě konzumní společnosti a jejích metodách, které by měly být překonány, kdy prioritou 

musí být kontrola znečištění ovzduší, ochrana vody a půdy. 
59

 

Zmíněn je i stav atmosféry, kdy v podkapitole Globální zodpovědnost za životní 

prostředí zní: „Atmosféra Země je v důsledku skleníkového efektu a poškození ozonové 

vrstvy ve stratosféře ohrožena. Tyto globální výzvy v rámci životního prostředí vyžadují 
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celosvětovou koordinaci solidárního jednání.“
60

 Dále se píše o snížení spotřeby energie jako o 

novém způsobu zodpovědnosti.  

 V programu je zmíněn i přístup k jaderné energii, který říká, že tato energie zůstane 

nepostradatelným zdrojem energie v dohledné budoucnosti: „Emise ze spalování 

vyčerpatelných fosilních paliv jsou nebezpečnější než pokračující využívání jaderné energie. 

Od jaderné energie nelze upustit, dokud nebudou k dispozici systémy dodávek energie, které 

zajistí nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a slučitelnost s životním prostředím. Stejná norma 

musí platit pro každou technologii.“
61

 

2.3.2. Šance pro všechny – Základní program Křesťansko-sociální unie Bavorska 

z roku 2007 

Tento základní program z roku 2007 obsahuje mnohem podrobnější informace a cíle v 

otázkách klimatu než jeho předchůdce. Přímo v úvodu kapitoly o ochraně životního prostředí 

popisuje CSU ochranu klimatu jako zodpovědnost za to, co bylo stvořeno a dále rozebírá 

hodnoty životního prostředí, které jsou dané pro každého. Proto tvrdí, že jednají s důrazem na 

zachování přírodních životních podmínek i pro budoucnost dalších generací. „Křesťanská 

konzervativní etika o zodpovědnosti razí naši politiku udržitelnosti.“
62

 

CSU zmiňuje: „Ochrana životního prostředí je a zůstává komplexním a trvalým 

úkolem křesťanské sociální politiky.“
63

 V tomto duchu vyjmenovává již dosažené cíle, jako 

například zřízení bavorského Ministerstva životního prostředí jako v první spolkové zemi 

Německa již v roce 1970, snížení znečištění ekosystémů a zlepšení kvality vzduchu, řek i 

jezer nejenom v Bavorsku, ale i v celém Německu.  

„V Bavorsku, Německu i v Evropě pracujeme na ochraně klimatu. Pro nás platí: 

‚Globálně myslet a lokálně jednat.“
64

 Tímto tvrzením se strana zasazuje o mezinárodní 

spolupráci při řešení klimatických otázek a podporuje mezinárodní dohody a projekty 

spolupráce, jako například EU ETS.  Především je kladen důraz na Čínu a Spojené Státy jako 

na největší producenty skleníkových plynů a na zaostalé a rozvojové země. Zmíněna je i role 

Evropské unie, která by měla nastavit smysluplný standard pro celosvětovou politiku 
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životního prostředí, aby bylo jasné, jak přistupovat k velkým infrastrukturním projektům jako 

jsou těžba ropy, výstavba přehrad či předpisy pro deštné lesy.
65

 

K otázce redukce skleníkových plynů reaguje strana třemi hlavními body – šetření 

energie, používání energií z obnovitelných zdrojů a klimaticky přívětivý energetický mix. 

Jako hlavní potřeby staví výzkum a vývoj technologiím, šetrným ke klimatu. 

Podle programu se strana stavěla k požadavku snížení emisí CO2 o 30 % do roku 2020 

a také o co nejrychlejší snížení celosvětové produkce CO2 na polovinu své hodnoty. Zamezení 

změny průměrné globální teploty chtěla CSU ohraničit změnou teploty o 2 °C v porovnání 

s předindustriální dobou. 
66

 

Součástí politiky klimatu strany CSU je i adaptace na následky klimatické změny, což 

může být například zvětšená protipovodňová ochrana. „CSU zastává názor, že obce, německé 

státy, federální vláda a Evropská unie jsou průkopníky v ochraně klimatu.“
67

 

2.3.3. Pořádek – Základní program Křesťansko-sociální unie Bavorska z roku 

2016 

Základní program z roku 2016 se vyznačuje svým názvem Die Ordnung, tedy 

Pořádek. Předseda komise pro otázky Základního programu a generální tajemník CSU 

Markus Blume komentuje v úvodu název slovy: „Změna se stává novou normalitou. To 

znejišťuje lid a napadá náš politický řád. Celosvětové konflikty, změna klimatu, uprchlictví a 

migrace, globalizace a digitalizace, to vše vyžaduje občanskou odpověď.“
68

 

Navzdory úvodu o tématech, které jsou předmětem znejistění občanů a voličů CSU, 

tento základní program nerozvádí dále tato témata a namísto toho popisuje své hodnoty, 

stanovy a vzory pro jiná určitá témata, která jsou rozvedena až v širším kontextu.  

V části I. strana CSU sebe sama definuje. Hovoří o moderní lidové straně, která je 

úspěšná pro své bavorské voliče a která je připravena na nové výzvy jako konzervativní strana 

budoucnosti. 

Část II. popisuje zásadní hodnoty strany CSU podle jejich písmen, tedy C jako 

křesťanské přesvědčení, S jako sociální bytí ve společnosti a U jako unie jednoty a 

rozmanitosti.  
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V části III. jsou popsány návrhy strany v takzvaném novém pořádku. Jde o soudržnost, 

poctivost, důvěru, a schopnost jednat. Všechny tyto návrhy staví základ pro podtémata, která 

jsou již konkrétní, avšak možnosti interpretace těchto témat jsou odlišné podle relevance, 

názorů či aktuálnosti.  

 Tento základní program dává CSU možnost přizpůsobit a etablovat se ke konkrétním 

tématům až v dané situaci a dává jí také volnost k řešení těchto témat, proto není tento 

základní program v ničem zavazující a popisovaná témata jsou představena velmi zeširoka. 

 Téma klimatu je zde zmíněno v sekci poctivost skrze kvalifikace – šance pro všechny – 

šance jsou pouze s Energiemi: „Naše zásobování energií by mělo být bezpečné, čisté a 

dostupné. Je to nezbytný základ pro hospodářský úspěch, vysokou kvalitu života a ochranu 

životního prostředí a klimatu. Navrhujeme rozšíření obnovitelných energií v souladu s lidmi a 

přírodou. Chceme zachovat naši bavorskou krajinu.“
69

 

CSU zdůrazňuje, že energetický přechod nesmí nepřiměřeně ovlivnit občany a 

hospodářství ani ohrozit pracovní místa. Požaduje šetrné zacházení s energií, rozšiřování 

energetického mixu a další rozvoj energetických technologií. Zmiňuje i důležitost 

energetického přechodu pro snížení závislosti na jednom typu energie: „Chceme využít 

energetický přechod ke snížení závislosti a posílení regionální přidané hodnoty.“
70

 

Sekce Čestnost skrze udržitelnost: odpovědnost za jeden svět! popisuje strana 

důležitost jednání, které bude udržitelné. To reflektuje zohledněním ekonomických, 

ekologických a sociálních aspektů. Opět je zmíněna odpovědnost za Stvořené na tomto 

světě.
71

 

Strana píše: „Ochrana životního prostředí začíná u nás. Udržitelnost je nezbytností, 

která přináší příležitosti pro hospodářství a životní prostředí, proto se zaměřujeme na 

ekologické inovace. (…) Je potřeba posílit zemědělský výzkum, jehož výsledkem bude další 

zlepšení udržitelného chovu zvířat a využívání půdy, jakož i účinné využívání zdrojů.“ 
72

 

Strana dále formuje požadavky na oddělení ekonomického růstu od využívání zdrojů 

prostřednictvím inteligentních prostředků, čím spojuje ekonomiku a ekologii. 

Závěr této sekce je shrnut následně: „Společný svět potřebuje společnou ochranu. 

Chceme dále rozvíjet naši ekonomickou formu takovým způsobem, abychom nevyčerpali 

odolnost Země. Ekologická udržitelnost je globální úkol. Společně musíme chránit naše 

zdroje před nadměrným využíváním, ničením a nezvratnými změnami klimatu. V našem 
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jediném světě lze dosáhnout ochrany životního prostředí, přírody a klimatu pouze aktivní 

mezinárodní spoluprací. Příkladem toho může být mezinárodní cílová dohoda o emisích 

CO2.“
73

 

2.3.4. Porovnání základních programů 

Na zmíněných základních programech je možné pozorovat velký vývoj strany CSU 

v jejích postavení ke klimatickým otázkám. Pro všechny volební programy však platí, že 

zájem strany o ochranu životního prostředí je vždy komentován s ohledem na soulad s 

hodnotami víry, a něčím, co bylo stvořeno pro všechny. Strana se k tématům životního 

prostředí vždy vyjadřuje tímto způsobem, a to je pro ni definující. Ve svém novém programu 

navíc strana popisuje své konzervativní hodnoty, do kterých podle ní spadá i ochrana 

životního prostředí a klimatu.  

Hned jako první velký poznatek pro srovnání všech tří základních programů 

představuje fakt, že každý program obsahuje zcela jiné informace v otázkách životního 

prostředí a také klimatu. 

V programu z roku 1993 se píše o tématu klimatu sice málo, avšak i přes fakt, že v této 

době téma nebylo s výjimkou strany Bündis 90/Die Grünen téma ve společnosti tak silně 

diskutováno, je velmi důležité, že se strana již v této době tomuto tématu věnovala. Proto 

nemůže být řečeno, že by se CSU těmto otázkám vyhýbala. Dále již zmíněna nutná kooperace 

při řešení důležitých globálních otázek v rámci klimatických změn ukazovala nutnost 

spolupráce při budoucích konferencích, které byly zásadní pro formování klimatické politiky. 

Tento program totiž ještě nerozlišuje politiku klimatu jako samostatnou kategorii politiky 

životního prostředí. 

Nejvíce informací o tematice klimatických změn zmiňuje základní program z roku 

2007. Ten obsahuje i konkrétní body a informace, které jsou velme relevantní pro ochranu 

klimatu. Tento program je velmi shrnující v tom smyslu, že vyjmenovává již realizované 

kroky, které byly podniknuty a komentuje je názory strany na ně, které jsou popisovány jako 

velké úspěchy v Bavorsku. Z této pozice a také z pozice Evropy jsou dále zmíněny postoje 

strany k již realizovaným či plánovaným opatřením v rámci klimatické politiky. Strana 

požaduje zodpovědnost jednání států, které mají vysoký podíl na vypouštěných emisích a dále 

také požaduje užší spolupráci, jako například vylepšení a větší zasazení v Evropském trhu 

s emisními povolenkami (EU ETS). Strana si také stanovuje cíle, které jsou již v roce 2007 
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velmi progresivní a předbíhají cíle Pařížské Konference COP 21, které byly stanoveny až 

v roce 2015. Jako poslední hlavní bod tohoto programu, který je potřeba zmínit je adaptace na 

následky změn klimatu, díky čemuž se strana může angažovat v otázkách klimatu i na 

úrovni komunální politiky, protože jedním z určitých opatření může být i stavba 

protipovodňové bariéry a boj s povodněmi obecně. 

Poslední, nejaktuálnější základní program strany CSU je, co se týče obsahu o otázkách 

klimatu, ze všech zmíněných programů nejchudší, protože nepopisuje konkrétní akce a 

opatření. Avšak i tento program téma klimatických změn reflektuje. Všechny sekce, které toto 

téma zmiňují, popisují nutnost kooperace a spolupráce v tomto tématu a také potřebu 

udržitelného stavu, který bude moci být ukotven. 

Tento Program je psaný pro rychlou adaptaci strany na nová aktuální témata ve 

společnosti, která mohou přijít nečekaně anebo mohou mít složitý vývoj. Díky tomuto 

programu je pro stranu jednodušší napasovat se na nové trendy doby a pružně na ně reagovat. 

Právě využití klimatického tématu předsedou CSU Markusem Söderem je příklad, kdy mohou 

být všechny zmíněné body o daném tématu v základním programu reflektovány skutečnou 

politikou. 

2.4. Charakteristika Markuse Södera jako nového lídra strany CSU 

Markus Söder je politik, který se stal v poslední době velkým podporovatelem otázek 

klimatu a budí tím pozornost nejenom svých voličů.  

V roce 1995 se Söder dostal jako tehdy nejmladší poslanec do Bavorského zemského 

sněmu, v roce 2003 se stal jeho generálním tajemníkem a poté zaujmul ministerský post. 

Nejdříve byl ministrem pro Evropu a federaci, poté pro životní prostředí a zdraví, a nakonec 

do roku 2018 byl ministrem financí a vlasti. Poté stanul na nejvyšší pozici bavorské zemské 

politiky – ministerského předsedy. Posléze se roku 2019 stal předsedou strany CSU a nahradil 

tehdejšího Horsta Seehofera.
74

 Právě pozice hlavního představitele strany dává Markusovi 

Söderovi možnost měnit její tendence a částečně také i její směřování.  

Poprvé se začal angažovat v otázkách životního prostředí během svého působení na 

postu ministra životního prostředí a zdraví mezi lety 2008 až 2011. V té chvíli se hovoří o 

změně zájmů a předností Markuse Södera. Takzvaný „Imagewandel“ on sám popisuje těmito 

slovy: „Chtěl jsem prostě dělat něco nového. Životní prostředí mě jednoduše zajímalo. Je to je 
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 „Dr. Markus Söder,“ CSU Fraktion in Bayerischen Landtag, https://www.csu-

landtag.de/index.php?ka=1&ska=profil&pid=76 (staženo 20. 5. 2020). 
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společensky relevantní téma. (…) Příroda je podstatný prvek vlasti, není to pravda?“
75

 Velmi 

dlouhou dobu byl příznivcem jaderné energie, což se však změnilo po jaderné katastrofě ve 

Fukušimě roku 2011. Během krátké doby nechal odstavit jaderný reaktor Isar I. v blízkosti 

Landshutu.
76

  

Poté, co se stal ministrem financí a vlasti, nebylo o jeho ekologických počinech delší 

dobu slyšet. Negativně ho až v roce 2018 při volební kampani do Zemského sněmu 

konfrontovala opozice s náměty, že ministr financí a vlasti nechal právě svoji vlast více 

zindustrializovat.
77

 

To už je však období, kdy byl Markus Söder přesvědčený o svém nástupnictví na 

premiérský post. Právě v tu dobu byla jeho kampaň zaměřená na vnitřní politiku Bavorska a 

na omezení migrace. Tehdejší předseda CSU Horst Seehofer byl kritizován za politiku, která 

se odlišovala od sesterské strany CDU a později i kvůli těmto sporům svoji pozici předsedy 

strany opustil. Söder a Seehoferem podnikli společnou kampaň která hlásala: „Bavorsko 

vzkvétá, Bavorsko je v období boomu.“
78

 Právě spolupráce se Seehoferem při této kampani 

byla zásadní pro pozdější zvolení Markuse Södera na post ministerského předsedy.
 79

 

Poté, co byl zvolen ministerským předsedou v roce 2018 lze však pozorovat jistou 

změnu v jeho politické orientaci a návrat k otázkám životního prostředí. Po vlně stávek 

organizace Fridays for future a jejich nátlaku na povědomí o klimatických změnách přišel 

Söder se svými návrhy. Ochranu klimatu chtěl zahrnout do Základního zákona (Grundgesetz), 

dále volal po zákazu plastových sáčků na jedno použití či sliboval levnější a dostupnější 

vlaková spojení. „Našel Söder, jeden z nejvšestrannějších německých politiků, svůj úděl jako 

ochránce klimatu?“ Píše korespondent Bayerische Rundfunk, „naskytuje se několik přístupů, 

které vysvětlují Söderův v současnosti zelený přístup. Především je tu jeho cit pro aktuální 

témata, což mu mnozí z jeho kritiků také závidí nebo ho skrze to odsuzují. Söderovi neuniklo, 

že otázky o ochraně klimatu již měsíce formovaly sociální debatu. Dramatické výzvy vědců, 

extrémní povětrnostní události, přetrvávající demonstrace Fridays for Future – to je spousta 

příležitostí pro nalezení nového směru.“
80
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Stěžejní bylo také referendum o ochraně ohrožených druhů Rettet die Bienen 

(Zachraňte včely), vypsané na začátku roku 2019. To požadovalo, aby se změnil zákon o 

ochraně druhů. Referendum bylo hojně podepisováno již od vypsání a bylo zřejmé, že bude 

podepsáno více než desetinou obyvatelstva. Söder musel čelit stížnostem zemědělců, kteří by 

byli těmito opatřeními omezeni. Proto zahájil kulatý stůl spolu s prezidentem Bavorského 

zemského sněmu a znění referenda obohatil o širší opatření, aby byly veškeré požadavky 

splněné a zároveň aby finančně podpořil dotčené farmáře.
81

 

Po volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019, kdy dosáhla Strana zelených 

velkého úspěchu, se dal Söder v rozhovoru pro Bayerisches Fernsehen (BR) slyšet, že se bude 

v budoucnu více zabývat ekologickými otázkami a vyhlašuje „souboj černé proti zelené.“
82

 

Dále ve stejném rozhovoru zmínil zaměření na elektrické automobily a bonifikaci pro jejich 

vlastníky v podobě přednostního parkování anebo formu osvobození daní pro pořízení 

elektroaut, aby přispěly k větší ochraně klimatu.
83

 

V dalších měsících dále Söder prohlašoval, že chce, aby bylo Bavorsko do roku 2040 

klimaticky neutrálním státem a představil plán na ochranu klimatu v Bavorsku.
84

 Tímto byl 

velmi kritizován i ze své vlastní strany, která se obávala odstupu jejích voličů k jiným 

stranám.
85

  

V listopadu 2019 byl vládou navrhnut nový zákon o ochraně klimatu, který je 

historicky prvním v Bavorsku. Po jeho prezentaci byl prezentován právě Markusem Söderem, 

dále ministrem životního prostředí Thorstenem Glauberem (Freie Wähler), ministryní 

zemědělství Michaelou Kaniber (CSU) a ministrem průmyslu Hubertem Aiwangerem (Freie 

Wähler). Cílem tohoto zákona je především snížení spotřeby CO2 a podpora inovací.
86

 

Celkově je návrh tohoto zákona velkou výhrou pro Markuse Södera a jeho stranu. 

Předseda strany Die Grünen Ludwig Hartmann však zákon napadá a tvrdí, že různá vybraná 

opatření by měla být přísnější a omezení by se měla týkat namísto pěti tun CO2 na jednoho 
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člověka do roku 2030 jenom tří. I tak jde však tento zákon za rámec Pařížské dohody a 

překračuje její výzvy.
87

 

Souhrnně lze říci, že Markus Söder začal formovat novou politiku klimatu strany CSU 

ihned, jakmile se stal jejím předsedou. I díky základnímu programu, který poukazuje na 

schopnosti inovací a modernizace strany provedl tento obrat. Využil při tom správného 

načasování, které mu naskytly události okolo klimatu během roku 2018 i 2019. Zároveň si 

také nastolil za cíl soupeřit se stranou Bündnis 90/Die Grünen, což dokazuje jeho zájem o 

zakotvení ochrany klimatu do základního zákona Bavorska. Tím převzal jedno z hlavních 

témat volební kampaně bavorské strany Bündnis 90/ Die Grünen a povedlo se mu začít 

prosazovat ho skrze vládu. Díky tomu získal i velikou výhodu, protože prokázal, že strana 

CSU otázky klimatu aktivně řeší, a dokonce nechala sama vytvořit celý bavorský zákon na 

toto téma.
88

 

Pro původní voliče strany CSU, kteří při volbách v roce 2018 zvolili stranu Bündnis 

90/Die Grünen je toto odpověď na jejich volební chování a snaha o získání těchto voličů zpět. 

Tento modernizační posun strany v zastoupení Markuse Södera je pro CSU politicky velmi 

taktický, protože ukazuje, že se strana zasazuje o získání svých voličů zpátky a snaží se najít 

nový politický střed, který by zachytil jejich co největší zastoupení. To bude hlouběji popsáno 

v kapitole Ekologická modernizace CSU.  
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3. Interpretace volebních programů CSU Regensburg-Land 

Politika na lokální úrovni je vždy reflexí témat, která jsou nejdůležitější pro samotné 

voliče. Je zde brán ohled na konkrétní místa a problémy, které se tam odehrávají. I zde se 

mohou vyskytovat témata změn klimatu, která mohou mít podobu ochranných opatření 

vzhledem k následkům výkyvům počasí či řešení oblasti energetiky, která je s otázkami změn 

klimatu propojena. Pro analýzu konkrétního fungování strany CSU na komunální úrovni bylo 

vybráno okolí města Řezno a fungování tamějšího stranického okresního sdružení CSU 

Regensburg-Land.  

Následující analýza se bude týkat opatření v oblasti životního prostředí a energetiky, 

která bude provedena na základě dvou volebních programů z roku 2014 a roku 2020.   

3.1. Volební program CSU Regensburg-Land 2014-2020 

Tento volební program má v sobě začleněný jeden bod, týkající se otázek životního 

prostředí, který je nazván F.) Zemědělství a lesnictví, ochrana přírody a ochrana proti 

povodním.  

V tomto bodě programu se píše: „Většině našeho okresu v Řezně stále dominuje 

zemědělství a lesnictví. Správné hospodaření s poli, loukami a lesy zajišťuje existenci obživy 

a zachování kulturní krajiny. Stále zůstáváme silným zastáncem našich zemědělců a lesníků, 

protože zemědělství je v okrese důležitým ekonomickým faktorem.“
89

 

Dále toto okresní sdružení věnuje pozornost ochraně přírodní a kulturní krajiny a 

hlásá, že musí sladit ekonomiku a ekologii dohromady.
90

 

Konkrétní téma, které by mohlo definovat akci klimatické politiky může být ochrana 

proti povodním, tedy zmírnění následků klimatických změn: „Společně s obcemi chceme dále 

rozšířit protipovodňovou ochranu v okrese. Okres zde bude hrát moderační roli. To také 

zahrnuje výzvy, které představují problém podzemních vod. V současné diskusi o možných 

povodňových poldrech
91

 v oblasti okresu budeme pokračovat v úzké koordinaci s obyvateli a 

občanskými iniciativami.“
92

 

Pro souvislost témat je potřeba zmínit i bod H.) Energie budoucnosti pro naši vlast. 

Ten hovoří opět o sladění ekonomiky s ekologií, avšak v tomto bodě se více hovoří o 

konkrétnějších metodách, jako například spojení know-how energetických společností 
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odpovědných za dodávky energie a poradenských společností, energetických agentur a 

energetického spolku okresu pro udržitelnou variantu energetického přechodu.
93

 

Důležitým faktorem pro toto okresní sdružení CSU je spolupráce obcí v regionu 

Řezno. „Tyto diskuse zahájíme okamžitě, abychom našli společná řešení. Založení 

občanského sdružení BERR
94

 bylo prvním krokem k regionalizaci energetického přechodu. 

(…) Chceme podporovat klimatickou koncepci a elektromobilitu v okrese pro vlastní instituce 

okresu. Zásadním základem je plán rozvoje energetiky okresu.“
95

 

3.2. Volební program CSU Regensburg-Land 2020-2026 

Téma ochrany klimatu je v tomto volebním programu zohledněno i v názvu jednoho 

z bodů, který se nazývá 7. Ochrana přírody a životního prostředí a ochrana klimatu a 

energie.  

Pod nadpisem se vyskytuje následující text, který je úplně totožný s textem 

v předchozím volebním programu: „Zvláštní pozornost věnujeme ochraně naší přírodní a 

kulturní krajiny, dodávkám zdravých potravin a regionálnímu obchodu. Jedním z největších 

pokladů našeho okresu je jeho krása – od Tangrintelu po Vorwald a Dunajské pláně, od 

Regentalu přes údolí Naab až po Gäuboden. Musíme sladit ekonomiku a ekologii. To 

vyžaduje: (…).“
96

 Dále se již vyskytují konkrétní body, které složí jako cíle pro volební 

období 2020–2026. Tyto cíle jsou následující:  

 

- rozvoj protipovodňového managementu – posílení decentralizované 

protipovodňové ochrany a podpora obcí 

- žádné poldry v okrese Řezno 

- kamenolom: odpovědné využívání chráněných krajinných oblastí 

- kontrola instalaci fotovoltaických systémů na okresních budovách 

- při plánování stavby sítí zohlednit kritéria na ochranu klimatu 

- podpora obcí při instalaci inteligentních konceptů osvětlení 
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- cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energetická politika 

- obnovené zpracování hlavního energetického plánu 

- elektrické vedení: maximální nasazení pro dotčené. To znamená nejvyšší 

možnou a spravedlivou kompenzaci a inteligentní správu tras.
97

 

 

3.3. Interpretace obou volebních programů a jejich porovnání 

 Hlavním východiskem pro interpretaci a zároveň následnou komparaci obou volebních 

programů je okopírování stejného odstavce z předchozího volebního programu před šesti lety, 

které je provedeno je slovo od slova. Znění tohoto odstavce je cílené na voliče v celém 

okrese, protože zmiňuje jeho hlavní přírodní oblasti, které jsou jistě i pro voliče CDU známé a 

oblíbené. 

 Volební program z roku 2014 hovoří o potřebách ochrany a péče o regionální 

zemědělství, lesnictví a dále zmiňuje rozšíření protipovodňové ochrany. Tyto body jsou však 

zmíněné pouze abstraktně a konkrétní cíle a opatření, jak jich dosáhnout, chybí. Na druhou 

stranu, na otázkách energetiky, které jsou pro klimatickou politiku zásadní, je postaven celý 

bod H.), který popisuje občanské sdružení BERR, který se i nyní podílí na ekologické 

přeměně energií v tomto okrese. Proto může být tento bod v programu považován jako za 

úspěšný výstup minulého období. 

 Nový program z roku 2020 je velkým pokrokem v oblasti klimatu. Konkretizuje 

přehledně všechna důležitá témata, která CSU-Regensburg-Land plánuje. Otázka ochrany 

životního prostředí a klimatu jsou v tomto volebním programu spojeny s tématem energií, aby 

ukázaly, že tato témata jsou propojená. Trend prosazování témat klimatu může být na tomto 

konkrétním případě pozorován, například jako součást jména nadpisu jednoho z hlavních 

bodů, ale také i obsahově, kdy je toto téma zohledněno i v podbodech.  

 Při shrnutí obou dvou programů se potvrzuje nabytá popularita tématu klimatu, která 

je propagována i na komunální úrovni. Volební program z roku 2020 je konkrétní a 

strukturovaný plán pro realizaci v dalších letech, který má okresní sdružení CSU Regensburg 

– Land možnost plnit. 
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4. Ekologická modernizace CSU 

Křesťansko-sociální Unie (CSU) v Bavorsku je strana, která stejně jako její sesterská 

strana Křesťansko-demokratická Unie (CDU), působící ve zbytku Německa, stojí na rozcestí. 

Toto rozcestí je stanoveno nejen ekologickou výzvou, která je v celém Německu čím dál více 

aktuální, ale i rozpoložením strany, která mění své zakořeněné směřování a stává se více 

modernější pro své voliče.
98

  

Z konzervativní strany, která ctí bavorské tradice a je pro její voliče spojena s jejich 

domovinou, se stává progresivní, nově smýšlející strana, která chce i v rámci klimatu 

zaujmout nové voliče.
99

 

Na úkor stran Freie Wähler, AfD a ve velké míře i strany Bündnis 90/Die Grünen však 

spoustu svých voličů v Bavorsku ztrácí. Aby strana tyto nové voliče zaujala, potřebuje změnit 

i svoji politiku a zapojit se do nově smýšlejícího zeleného proudu.
100

   

Do jaké míry je ale tato změna opravdu modernizací strany? A do jaké míry je to 

pouze kampaň pro získání nových voličů? Sám předseda strany CSU Markus Söder přiznává, 

že jeho strana chce být viděna jako atraktivní i pro mladé voliče, a proto v rozhovorech a 

diskusích přichází s vizí udržitelnosti, zájmem o životní prostředí a o klima.
101

 

Hlavním atributem strany je také podporovat vývoj Bavorska omezováním produkce 

skleníkových plynů, a tím dosáhnutí klimatické neutrality Bavorska, popřípadě Německa jako 

prvního státu na světě vůbec.
102

  

Avšak dosažení klimatické neutrality s sebou přináší i omezování mnoha sektorů, 

které dělají Bavorsko právě tak výkonné. Mnozí voliči CSU stávkují proti různým opatřením 

vlády, a přitom i jejich strana má ve Spolkovém sněmu na tomto omezování svůj podíl. 

Alespoň podle hlasování svých politiků.
103
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Strana CSU byla vždy stranou, která dokázala zachytit širší zájmy většiny voličů, a 

proto se jí stejně jako její sesterské straně CDU dostalo definice takzvané Catch-all-party 

neboli všelidové strany, která zachycovala pomyslný střed volebního spektra. Nyní se však 

tento pomyslný střed mění a do jeho zájmů se dostávají nová témata a také i jiné skupiny 

obyvatelstva. Toto je pro CSU ale i pro celou frakci CDU/CSU potřeba více projednávat, 

protože jejich směřování míří spíše více k pravicové orientaci a tento střed opouští.
104

 Tato 

kapitola popíše modernizaci strany CSU za záměrem získání většího množství voličů.  

4.1. Programové směřování strany CSU 

CSU je nazývána také jako lidová strana Bavorska. Toto označení se pokusil vysvětlit 

ústavní teoretik Otto Kirchheimer již v roce 1965 v následujících bodech: 

 

1. rozštěpení hranic sociálního prostředí a stále silnější orientace na získání volebních 

většin vedly po druhé světové válce k vývoji takzvané „catch-all-party“  

2. lidová strana má široký program, který oslovuje všechny sociální skupiny 

3. na členství ve straně není kladen příliš velký důraz 

4. ztráta tradiční funkce strany jako nositele konkrétní ideologie; proměňuje se v 

prostředek volebních kampaní, který vyjednává různé zájmy všech voličů
105

 

 

Podle Kirschheimera je takzvaná catch-all-party neboli všelidová strana považována 

strukturálně a programově za produkt procesů společenských změn, které charakterizovaly 

západní demokracie po druhé světové válce.
106

 

Všelidová strana se snaží zaujmout co nejvíce voličů a tím zachycuje pomyslný střed 

politického spektra. Ten je definován tématy a předměty zájmu obyvatelstva, které jsou 

aktuální. „Vytváří se politický trh a voliči jsou zákazníci, které se snaží politické strany 

nalákat právě na svůj produkt. Od toho také vzniká vyšší voličská volatilita, kdy lidé mohou v 

každých volbách volit jiný subjekt. To absolutně mění stranickou realitu a politické strany 

začnou o voliče bojovat.“
107
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Sama strana CSU ve svém nejnovějším základním programu z roku 2016 zmiňuje pod 

kapitolou Kdo jsme následující: „Jako lidová strana zapojujeme všechny věkové skupiny, 

pohlaví a vrstvy naší společnosti, bez ohledu na jejich příjem nebo původ. Vážíme si jejich 

zájmů a přijímáme rozhodnutí, která vycházejí ze společného blahobytu. To nás odlišuje od 

těch, kteří sledují pouze individuální zájmy.“
108

 

Další nový pojem strana středu se začal nejprve používat pro stranu CDU se v roce 

1953 po velikém vítězství Unie ve volbách do Spolkového sněmu. V souvislosti s Konradem 

Adenauerem se strana CDU etablovala do povědomí Němců jako velká lidová strana středu. I 

strana CSU je takto nazývána. Její předseda Franz Josef Strauß dokonce v roce 1973 

formuloval deset pokynů každého politického středu: „středu, který jsme a ze kterého 

nemůžeme být vyhnáni.“
109

 

Strana CSU v Bavorském zemském sněmu byla od jeho vzniku s jednou výjimkou 

v roce 1950 vždy na prvním místě ve voličském zastoupení. To také ukazuje možnosti strany 

uchopit její agendu strany středu a zaujmout nejširší spektrum voličů. Její zastoupení hlasů 

však od roku 1974 postupně klesá a při posledních volbách v roce 2018 klesla na svůj druhý 

nejhorší výsledek v historii své existence. Strana si udržela svoji pozici na prvním místě, 

avšak se ztrátou více jak 10 % hlasů. Na druhém místě se poprvé vyskytla strana Bündnis 

90/Die Grünen.
110

 Takové vítězství bylo přisuzováno teplotním rekordům a výkyvům počasí, 

které strana interpretovala jako projevy klimatických změn.
111

 

Právě rokem 2018 začíná ekologická modernizace strany, protože ztráta takového 

množství hlasů ukazuje, že CSU přestává odpovídat značné části svých voličů na jejich 

otázky a problémy. To je jeden z hlavních tlaků, které se na této modernizaci podílely. Velkou 

roli pro potřebu modernizace strany sehrály spory v samotné straně a také spory se sesterskou 

stranou CDU v otázkách migrace. Z těch těžily především strany Freie Wähler a AfD.
112
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Graf 4: Odliv počtu voličů CSU mezi lety 2013–2018  
Zdroj: „Landtagswahlen in Bayern“, Tagesschau, https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2018-10-

14-LT-DE-BY/index.shtml (staženo 20.7.2020). 

 

Dále jako velký podnět pro změny sloužily demonstrace různých organizací a lokální 

aktivismus, který nabral v otázkách životního prostředí velké četnosti. Největší pozornost 

vyvolaly demonstrace hnutí Fridays for Future v čele s aktivistkou Gretou Thurnberg, které 

začaly právě v roce 2018 a pokračovaly s čím dál větší hojností v celém roce 2019. Jejich cíle 

zvýšení povědomí o otázkách klimatu a vytvoření tlaku na zákonodárce měly různé efekty. 

Pro stranu CSU a pro Markuse Södera však naskytly možnost nové taktiky a díky popularitě 

tématu i propagaci vlastních nápadů.   

Fakt, že strana Bündnis 90/Die Grünen je nyní v bavorském Zemském sněmu hlavní 

opoziční strana, ukazuje i nutnost formovat politiku, ve které bude tato strana chtít 

spolupracovat. To ukazuje právě bavorský zákon o ochraně klimatu, který byl navrhnut 

stranou CSU a Freie Wähler, který svým zněním předběhl i zmíněnou stranu Bündnis 90/ Die 

Grünen. O tomto zákonu se bude v bavorském Zemském sněmu jednat 25. října 2020. 

Na stranu ale působí i protitlaky v podobě jejich tradičních voličů, kteří se cítí být 

opomenuti. Pro stranu je potřeba držet se i defenzivní pozice pro kterou to znamená zátěž a 

změnu systému. 
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V každém případě je snaha strany CSU o uchopení a zachycení politického středu 

velmi vysoká, a proto přichází s modernizací. Ekologická modernizace jako posun strany za 

účelem oslovení těchto voličů je politicky velmi taktický. Díky tomu, že strana ukazuje zájem 

a aktivně toto téma v posledních měsících řeší, oslovuje své bývalé a možná i další nové 

potencionální voliče.  

Z pozice šéfa poslaneckého klubu strany Bündnis 90/Die Grünen Ludwiga Hartmanna 

se však ozývá, že Söderův zájem o témata klimatu je pouze taktický manévr, jak zmást voliče, 

a tak jeho zájmům v oblasti ekologie nevěří.
113

 

To však popřel generální tajemník strany CSU Markus Blume, který tvrdí: „Ochrana 

životního prostředí je ‚bytostně konzervativním tématem‘, neboť při něm jde o ochranu 

stvoření“. Dále také v lednu 2019 uvedl, že chce, aby se jeho strana rychle zmodernizovala a 

aby dokázala pružně reagovat na aktuální zájmy ve společnosti. Jeho představa je strana, která 

je plně digitálně činná, strana, která spolupracuje s občany a strana, reagující rychle a obratně 

na nálady ve společnosti, která není zaseknutá v starých strukturách. Tato opatření mají podle 

něj zajistit získání voličů zpět alespoň 40 %.
114

 

4.3. Konkurenceschopnost v tematickém poli 

 Téma modernizace strany v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, popřípadě 

ekologie sebou přináší i otázku konkurenceschopnosti. Pro stranu je velmi důležité stanovit si 

hlavní konkurenty. Strana Freie Wähler má nyní s CSU koaliční smlouvu, a tak zbývají pouze 

dvě strany, které vzaly křesťansko-sociální unii její původní hlasy. (viz Graf 4) Jedná se právě 

o Bündnis 90/Die Grünen a dále také i AfD, u které však CSU případnou politickou soutěž 

vyloučila. 

 Sám Markus Söder reflektuje postoje CSU, když se distancuje od politiky strany AfD. 

Říká, že zástupci této strany nejsou demokraticky založeni a chtěli by Německo vrátit do 30. 

let minulého století. Toto přesvědčení prezentuje od doby násilných protestů v Saském 

Chemnitzu, kterých strana AfD využila jako součásti své prezentace.
115

 Sám Söder také 

prohlásil: „AfD je nepřítelem, proti němuž je potřeba bojovat“116 Tímto je veškerá spolupráce 
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s touto politickou stranou vyloučena a není žádná snaha o získání její důvěry či hlasů jejích 

zástupců.  

 Strana Bündnis 90/Die Grünen může být opravdu velkou konkurencí, a to nejenom 

pouze v bavorské politice, ale také i v té spolkové. Strana je založena na hodnotách ochrany 

životního prostředí a její základní program je postaven na těchto základech. Právě proto bude 

pro CSU těžké prosadit svoji modernizaci v tomto odvětví. Pro stranu to ale představuje 

velikou výzvu a bude se snažit vynaložit svoje prostředky na tuto částečnou ekologickou 

přeměnu strany. Tím se strana opět pokusí najít politický střed, kde by zaujala opět co 

největší množství voličů.
117
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Závěr 

Tato bakalářská práce představila základní informace o klimatické politice a ty dala do 

kontextu německé spolkové politiky, ale také i té zemské v Bavorsku. Hlavní důraz práce byl 

kladen na stranu Křesťanská sociální Unie CSU v Bavorsku, která má v celoněmecké politice 

významné postavení. Byla provedena analýza základních programů strany CSU rámci 

politiky klimatu strany. Ta byla dále interpretována výroky a názory současného předsedy 

CSU a také ministerského předsedy bavorského Zemského sněmu Markuse Södera. Dále byla 

na případě okresního sdružení CSU Regensburg-Land ve městě Řezno provedena analýza 

jejich volebních programů z let 2014 a 2020 pro dokázání a potvrzení hypotézy o zájmu 

strany o téma klimatu, která byla částečně vyvrácena, tím, že bylo v této práci dokázáno, že 

strana se zajímala o otázky klimatu, avšak pouze v malé míře. S příchodem Markuse Södera 

bylo toto téma propagováno více vzhledem k tomu, že se stalo více populárnějším a také kvůli 

faktu, že strana Bündnis 90/Die Grünen dostala ve volbách v roce 2018 druhý nejvyšší počet 

hlasů, což bylo poprvé v historii Bavorska. Strana CSU v těchto volbách ztratila 10 % svých 

voličů i v úkor strany Bündnis 90/Die Grünen. To spustilo modernizace strany Křesťanská 

sociální unie v progresivní stranu, která se snaží přizpůsobit i tomuto novému tématu, 

kterému dříve nevěnovala příliš velikou pozornost. Jako příklad mohl být dán i zákon o 

ochraně klimatu, který prosazuje právě Markus Söder v jeho vládě. 

V první části práce byla uvedena četnost zastoupení tématu klimatu v německé 

společnosti a její vývoj v posledních letech. Bylo dokázáno, že toto téma nabylo především 

v letech 2016-2019 velkého zájmu německého obyvatelstva a přes 68 % Němců shledávalo 

v roce 2019 ochranu životního prostředí a klimatu jako jednu z hlavních výzev do budoucna.  

Politika ochrany klimatu byla definována jako politika, která má zabránit nebo co 

nejvíce zamezit následky, způsobené změnou klimatu. Hlavní prostředky klimatické politiky 

byly konkrétně rozepsány a popsány. Bylo jimi určení stropní hranice pro maximální změnu 

teploty ve stupních Celsia a držení se u této hranice, dále jednotnou cenu za emise 

skleníkových plynů a tím i snaha o jejich omezení, zohlednění obnovitelných zdrojů v 

energetickém mixu či vyřešení otázek plynulého ekonomického růstu a spolupráce zemí 

spojená s jejich jednotnou angažovaností v tomto tématu.  

Dále byly představeny hlavní dohody, které byly dojednány na mezinárodních 

konferencích. Ty měly největší podíl na řešení klimatických otázek a mají velký dopad i na 

dnešní politiku, protože se od nich odvíjejí standarty pro ochranu klimatu, na které reagují i 

dnes političtí aktéři. Mezinárodní konference COP 3 v Kjótu byla průlomovým bodem pro 
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klimatickou politiku, protože začala řešit otázky klimatu v mezinárodním měřítku. Další 

známá konference COP 21 v Paříži zavázala většinu zemí na světě omezit jejich produkci 

skleníkových plynů a tím také nastavila stropní hodnotu pro změnu průměrné globální teploty 

Země na 2 °C od hodnot před průmyslovou revolucí.  

Německá role na těchto konferencích byla popsána jako stát, který se snaží o změnu 

svého energetického mixu a dává si za cíl být co nejvíce inovativním a ekologickým. To 

souvisí s takzvaným energetickým převratem, který je pro Německo jedním z největších 

energetických výzev současnosti. Tento převrat má nahradit stávající energetickou síť 

v Německu především energetickými zdroji, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Dále 

německá vláda stanovila plán na ochranu klimatu do roku 2050, kde se snaží o vytvoření 

soudržné a transparentní národní strategie v této problematice. Konkrétní opatření v rámci 

klimatu představila spolková vláda v září 2019 v rámci takzvaného Klimapaketu. Tento paket 

slouží k dodržení cílů Spolkové republiky Německo stanovených pro rok 2030. 

 V návaznosti na německou klimatickou politiku byly popsány pozice německých 

hlavních stran a jejich přístupy k tomuto tématu. Všechny vládní strany vyjma Alternativy pro 

Německo považuje opatření v rámci klimatické politiky za důležité a má je zmíněno i ve 

svých základních programech. 

V druhé části práce byla popsána politika klimatu strany CSU. Nejprve bylo zmíněno 

její postavení v politickém systému na zemské úrovni v Bavorsku, kde tato strana dosáhla ve 

volbách vždy nejlepšího výsledku a pokaždé se ocitla na prvním místě až na jedinou výjimku 

v roce 1950. CSU představuje jediný případ v Německé politice, kdy je regionální strana 

zastoupena ve Spolkovém sněmu. To ukazuje, jak velkou má tato strana moc při možnosti 

ovlivňovat i celoněmeckou politiku na spolkové úrovni. Tato strana je definována jako 

konzervativní a tradiční, její směřování je však orientované na široké spektrum voličů, a proto 

se strana popisuje také jako takzvaná catch-all-party neboli všelidová strana. Pro dosáhnutí 

nejlepšího volebního zisku se CSU potřebuje vždy adaptovat na zájmy svých voličů a 

modernizovat svoji strukturu, což dokázala i tato práce. 

Politika klimatu strany CSU byla nejprve popsána na spolkové úrovni, kde strana 

vystupuje se svojí sesterskou stranou CDU, nacházející se ve zbytku Německa. Tato politika 

prezentuje především zájmy poslanců jak CDU, tak také CSU, ale dále také reaguje na postoje 

všech stran zastoupených ve Spolkovém sněmu. 

 Vnímání tohoto tématu u samotné strany CSU bylo představeno na základě jejích tří 

základních programů, které byly dále porovnány mezi sebou. Ty prokázaly zájem strany o 

klimatické otázky, a tím i částečně vyvrátily hypotézu práce, která byla definována jako 
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obecně nízký zájem strany CSU o téma ochrany klimatu v minulosti. Bylo dokázáno, že 

strana politiku životního prostředí a klimatu již dříve vnímala. Nehrála však pro ni podstatnou 

roli.   

V základním programu z roku 1993 byly také obsaženy informace o potřebě 

spolupráce v globálním měřítku a ochrany životního prostředí. Jistá okolnost pro menší 

výskyt tématu politiky klimatu je jeho neaktuálnost v době, kdy byl daný základní program 

CSU vydán, neboť v 90. letech rezonovala jiná témata. 

Sám nejnovější program z roku 2016 je pro tuto práci velmi důležitý, protože 

demonstruje ideologický posun CSU. Díky formě, kterou je psán, je na první pohled 

přehlednější, ale ve skutečnosti obsahuje prázdné fráze aplikovatelné na různorodé situace. 

Rozdílem oproti starším je především abstraktní a nekonkrétní zpracování, které však 

demonstruje modernizaci strany a její snahu a oslovit voliče napříč různými názorovými 

hodnotami. Strana po nejhorších volebních výsledcích v roce 2018 (od roku 1950) cítí nutnost 

zvolit odlišnou strategii pro své volební kampaně, aby mohla být opět stranou, která uchopí 

pomyslný volební střed.  

Velkou roli pro klimatickou politiku CSU hraje předseda strany Markus Söder, který 

díky svému postavení ve straně mohl nasměrovat zájmy CSU novým progresivním směrem, 

do který patří i zájem o životní prostředí. Söder pochopil, že klima je pro německou veřejnost 

při volebním rozhodování důležité. Díky němu začala být klimatická politika stranou CSU 

tematizována.  
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Summary 

This bachelor's thesis presented information about climate politics and put it into the 

context of German federal politics, but also the state in Bavaria. The main emphasis of the 

work was placed on the side of the Christian Social Union CSU in Bavaria, which has an 

important position in German politics. An analysis of the CSU's core programs under the 

party's climate politics was performed. It was further interpreted by the statements and 

opinions of the current chairman of the CSU and the prime minister of the Bavarian Landtag 

Markus Söder. Furthermore, in the case of the CSU Regensburg-Land district association in 

the city of Regensburg, an analysis of their election programs from 2014 and 2020 was 

performed to prove and confirm the hypothesis of the party's interest in climate, which was 

partially refuted by proving in this work that the party was interested in climate issues, but 

only to a small extent. With the arrival of Markus Söder, the topic became more popular as it 

became more popular and because Bündnis 90 / Die Grünen received the second highest 

number of votes in the 2018 elections, the first time in Bavarian history. The CSU lost 10 % 

of its voters in this election, even at the expense of Bündnis 90 / Die Grünen. This triggered 

the modernization of the Christian Social Union into a progressive party, which is trying to 

adapt to this new topic, to which it has not paid much attention before. The law on climate 

protection, which is being enforced by Markus Söder in his government, could also be given 

as an example. 

The first part of the thesis presented the frequency of climate representation in German 

society and its development in recent years. It was proved that this topic became of great 

interest to the German population, especially in 2016-2019, and in 689 Germans found 

environmental and climate protection to be one of the main challenges for the future in 2019. 

Climate politics has been defined as a politics to prevent or minimize the 

consequences of climate change. The main means of climate politics have been specifically 

described and described. They were setting a ceiling for the maximum change in temperature 

in degrees Celsius and sticking to this limit, as well as a uniform price for greenhouse gas 

emissions and thus efforts to reduce them, consider renewables in the energy mix or address 

issues of smooth economic growth and cooperation with their united commitment to the 

subject. 

Furthermore, the main agreements negotiated at international conferences were 

presented. These have played a major role in tackling climate issues and have a major impact 

on today's politics, as they are the basis for climate protection standards, to which political 
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actors are still responding today. The COP 3 International Conference in Kyoto has been a 

breakthrough for climate politics, as it has begun to address climate issues internationally. 

Another well-known COP 21 conference in Paris committed most countries in the world to 

reducing their greenhouse gas emissions and thus also set a ceiling for changing the average 

global temperature of the Earth to 2 ° C from pre-industrial values. 

The German role at these conferences has been described as a state that seeks to 

change its energy mix and aims to be as innovative and environmentally friendly as possible. 

This is related to the so-called energy coup, which is one of the biggest energy challenges for 

Germany today. This coup is intended to replace the existing energy network in Germany 

primarily with environmentally friendly energy sources. Furthermore, the German 

government has set out a plan for climate protection until 2050, which seeks to create a 

coherent and transparent national strategy on this issue. Specific measures in the climate were 

presented by the federal government in September 2019 in the so-called Klimapakett. This 

package serves to meet the objectives of the Federal Republic of Germany set for 2030. 

Following the German climate politics, the positions of the German main parties and 

their approaches to this topic were described. All government parties except the Alternative 

for Germany consider climate politics measures to be important and have been mentioned in 

their basic programs. 

The second part of the thesis described the climate politics of the CSU. First of all, its 

position in the political system at the provincial level in Bavaria was mentioned, where this 

party always achieved the best results in elections and always found itself in first place, with 

one exception in 1950. The CSU is the only case in German politics where the regional party 

is represented in the Federal Assembly. This shows how much power this party has in the 

ability to influence German politics at the federal level. This party is defined as conservative 

and traditional, but its direction is oriented towards a wide range of voters, and therefore the 

party is also described as a so-called catch-all-party. In order to achieve the best electoral 

gain, the CSU always needs to adapt to the interests of its constituents and modernize its 

structure, as this work has proved. 

The CSU was first described at the federal level, where the party acts with its sister 

party CDU, located in the rest of Germany. This politics primarily presents the interests of the 

deputies of both the CDU and the CSU, but also responds to the positions of all parties 

represented in the Bundestag. 

The perception of this topic by the CSU itself was presented based on its three basic 

programs, which were further compared with each other. These demonstrated the party's 
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interest in climate issues, and thus partially refuted the hypothesis of the work, which was 

defined as the generally low interest of the CSU in the topic of climate protection in the past. 

It has been proven that the party has previously perceived environmental and climate politics. 

However, it did not play a significant role for her. 

The 1993 core program also included information on the need for global cooperation 

and environmental protection. A certain circumstance for the smaller occurrence of the topic 

of climate politics is its obsolescence at the time when the given basic CSU program was 

issued, as other topics resonated in the 1990s. 

The latest program from 2016 is very important for this work, because it demonstrates 

the ideological shift of the CSU. Thanks to the form in which it is written, it is clearer at first 

glance, but in fact it contains empty phrases applicable to various situations. The difference 

compared to the older ones is mainly the abstract and non-specific elaboration, which, 

however, demonstrates the modernization of the party and its effort and addresses the voters 

across different values of opinion. After the worst election results in 2018 (since 1950), the 

party feels the need to choose a different strategy for its election campaigns so that it can once 

again be the party that captures the imaginary electoral centre. 

A great role for the CSU's climate politics is played by the party's chairman Markus 

Söder, who, thanks to his position in the party, could direct the interests of the CSU in a new 

progressive direction, including interest in the environment. Söder understood that climate is 

important for the German public in electoral decisions. Thanks to him, climate politics began 

to be thematised by the CSU. 
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