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Úvod 

 V posledních dvou desetiletích je vztah energetiky a klimatické změny 

velmi diskutovaným tématem. Energetika je pro každý stát odvětvím 

strategického významu, neboť bez spolehlivých a cenově dostupných dodávek 

elektřiny a tepla, základních energetických produktů, není možný rozvoj 

průmyslu ani dalších složek ekonomiky. Rozvoj energetiky má však řadu 

negativních dopadů, mezi nimiž svým významem vynikají dopady na životní 

prostředí. Tato práce se zabývá pouze jedním z těchto dopadů - vlivem 

energetiky na klimatickou změnu.  

 Vztah energetiky a klimatických změn je velmi komplexním problémem, 

ve kterém se projevují, silněji než v jiných odvětvích, antagonistické zájmy 

vyspělých zemí a zemí rozvojových, což je způsobeno zejména nevyváženým 

rozložením spotřeby energie (globální Sever versus globální Jih), jakož i rozdíly 

ve vybavenosti jednotlivých států zdroji energie (zesílení hospodářské soutěže 

o energetické suroviny). Protichůdné postoje vyspělých zemí a zemí 

rozvojových jsou rovněž způsobeny rozdíly v intenzitě negativních dopadů 

klimatické změny. Zatímco vyspělé země jsou hlavními původci 

antropogenních klimatických změn, negativní dopady těchto změn jsou 

nejintenzivněji pociťovány v zemích rozvojových. 

 Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat vztah mezi 

energetikou a ochranou klimatu s důrazem na rozdíly v právním pojetí tohoto 

vztahu mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Hypotézou práce je, že 

rozvojové země, jejichž situace je zde popsána na příkladu Peru, musí být ze 

strany vyspělých zemí pozitivně motivovány k tomu, aby se aktivně zapojily do 

boje s klimatickou změnou. Tato pozitivní motivace může mít například formu 

technologických transferů, finanční pomoci nebo investic do projektů na 

snížování emisí skleníkových plynů v těchto zemích.  
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 Struktura této diplomové práce je následující. První kapitola popisuje 

obecné souvislosti energetiky a boje s klimatickou změnou. Účelem této 

kapitoly je vymezit, jakou oblastí práva ochrany klimatu se bude tato 

diplomová práce zabývat a jaká je její souvislost s energetikou. Obecné závěry 

této kapitoly poslouží jako výchozí bod pro komparativní analýzy právní 

úpravy energetiky a boje s klimatickou v dalších kapitolách této práce. 

Obsahem druhé kapitoly této práce je právní úprava ochrany klimatu a 

energetiky v mezinárodním právu. Třetí kapitola se zabývá právem evropským 

a právem andského společenství a čtvrtá kapitola srovnává národní právní 

úpravy ČR a Peru. Pátá kapitola obsahuje shrnutí základních závěrů analýzy 

provedené v této diplomové práci. 

 Téma diplomové práce je inspirováno dlouhodobým zájmem autorky o 

problematiku využití ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí a 

jejím studijním pobytem na Universidad de Lima v Peru na podzim 2009. 

 Práce vychází z právního stavu ke dni 30.4.2010. K rozboru tématu 

zpracovaného v této diplomové práci byly použity metody jazykového, 

systematického a především teleologického výkladu právních norem.  
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1 Vztah energetiky a klimatické změny 

1.1 Změna klimatu vlivem antropogenních činitelů 

 Slovník Mezivládního panelu změny klimatu (IPCC) definuje pojem 

klimatické změny následujícím způsobem1: 

 (Jedná se o) „takovou klimatickou změnu, která je přímo nebo nepřímo 

důsledkem lidské činnosti, mění složení zemské atmosféry a doplňuje přirozené změny 

klimatu ve srovnatelných časových obdobích.“  

 Ačkoliv tedy v přírodě existují procesy, které mají vliv na změnu klimatu 

(jedná se o celou škálu přirozených přírodních procesů, při nichž jsou do 

atmosféry uvolňovány skleníkové plyny2, např. dýchání, hoření, tlení, 

hydrologický cyklus, erupce sopek, atd.), pojem klimatická změna je podle 

IPCC vyhrazen pouze k označení klimatických změn vyvolaných 

antropogenními činiteli.  

 Mezi hlavní antropogenní činitele vedoucí k uvolňování skleníkových 

plynů do atmosféry patří spalování fosilních paliv v energetice, průmyslu a 

dopravě a odlesňování3. Jak naznačuje Obrázek 1, průmyslová revoluce na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století vedla ke zvýšené produkci oxidu 

uhličitého v objemech, které významně převyšují přirozenou fluktuaci oxidu 

uhličitého v atmosféře vlivem přírodních procesů.  

                                                 
1 Slovník IPCC, 1995, http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ipcc-glossary.pdf, staženo dne 
20.10.2009 ve 23:54, překlad z angličtiny – autorka. 
2 Definice skleníkových plynů dle Slovníku IPCC, 1995, 
http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ipcc-glossary.pdf, staženo dne 20.10.2009 ve 23:54, překlad 
z angličtiny – autorka: „Plyn, který absorbuje z radiačního spektra záření o specifické vlnové délce 
(infračervené záření) vyzařované ze zemského povrchu a z mraků. Tento plyn zachycuje infračervené 
záření v úrovních, v nichž je teplota nižší než teplota zemského povrchu. Čistý výsledek je lokální 
zachycení části takto absorbované energie a tendence k ohřívání zemského povrchu. Vodní pára (H2O), 
oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O), metan (CH4) a ozon (O3) jsou základní skleníkové plyny 
v atmosféře Země.“ 
3 IPCC (2007): Climate change 2007: Synthesis report, str. 26, 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf, staženo dne 24.10.2009 
v 1:57 
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 Následky zvýšené koncentrace skleníkových plynů jsou změny v četnosti 

a intenzitě srážkové činnosti, tání ledovců a zvyšování hladiny moří, změny 

teplot a zvýšený výskyt extrémních přírodních jevů (jako jsou např. hurikány, 

požáry, povodně a tornáda)4. 

Obrázek 1 

1.2 Energetika jako jedna z příčin klimatické změny 

 Jak již bylo výše uvedeno, je spalování fosilních paliv jednou 

z nejvýznamnějších příčin vzniku klimatických změn. Dle IPCC (2007)5 tvořily 

emise z energetiky v roce 2004 celkem 25,9% celkového objemu antropogenních 

emisí oxidu uhličitého, přičemž právě oxid uhličitý je plynem, který 

nejvýznamněji přispívá ke vzniku klimatické změny6. 

 Spalování fosilních paliv (zejména hnědého a černého uhlí, lignitu a 

topných olejů), které bylo od dob průmyslové revoluce hnacím motorem 

energetiky, se ve světle boje s klimatickou změnou stává činností nežádoucí, 

kterou je třeba nahradit jinými způsoby získávání energie (a to takovými, 

jejichž čisté emise skleníkových plynů jsou rovny nule7), popřípadě alespoň 

                                                 
4 Ibid. str. 26 
5 Ibid.  
6 Zde je potřeba poznamenat, že oxid uhličitý přispívá k tvorbě klimatické změny 
nejvýznamněji vzhledem k objemu, v jakém je produkován různými typy lidských činností. 
Ostatní skleníkové plyny (jimiž jsou dle UNFCCC metan, oxid dusný, hydrofluorokarbony 
(HFC), perfluorokarbony (PFC) a hexafluorid síry (SF6)) mají sice vyšší potenciál globálního 
oteplování (GWP – global warming potential) – tj. zachycují více infračerveného záření než oxid 
uhličitý (viz. UNFCCC (n.d.) : Global Warming Potentials, 
http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php, staženo dne 24.10.2009 v 3:15), nicméně jsou 
lidskou činností emitovány v menších objemech než oxid uhličitý.  
Emise ostatních skleníkových plynů jsou obecně pro potřeby opatření v oblasti boje 
s klimatickou změnou přepočítávány na tzv. tCO2e – neboli ekvivalent tuny oxidu uhličitého, 
který je zákonem č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, definován v §2 
odst. 1 písm. g) následujícím způsobem: „ekvivalentem tuny CO2 (se rozumí) - jedna metrická tuna 
oxidu uhličitého nebo množství jiného skleníkového plynu, které má stejný účinek globálního ohřevu na 
klimatický systém Země“. 
7 Za produkci energie s čistými nulovými emisemi skleníkových plynů je tradičně považována 
výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů; je však třeba poznamenat, že se v současné 
literatuře objevují i názory, že výroba energie z obnovitelných zdrojů může mít – při zahrnutí 
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zmírnit její dopady na klimatickou změnu využitím technologií, které emise 

skleníkových plynů uvolňovaných spalováním fosilních paliv snižují8.  

 Dle předpovědí Mezinárodní agentury pro energii prezentovaných v IEA 

(2009)9, bude v následujících dvou desetiletích spotřeba energie při zachování 

současného stavu v celosvětovém měřítku stoupat, vzhledem k očekávanému 

růstu světového HDP10 a světové populace11. Dle referenčního scénáře IEA 

(2009)12 – tj. bez dalších opatření v boji s klimatickou změnou, se budou emise 

oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv pro energetické účely na 

celosvětové úrovni zvyšovat (z 29 GtCO2e v roce 2007 na 40 Gt CO2e v roce 

2030)13, díky čemuž nebude dosaženo globálního cíle boje s klimatickou 

změnou, kterým je stabilizace emisí skleníkových plynů v atmosféře na úrovni 

450 ppmv CO2e v roce 2050. 

 Zpráva IEA (2009)14 dále konstatuje, že nárůst emisí skleníkových plynů 

plynoucích z využívání fosilních paliv pro energetické účely v referenčním 

scénáři by se týkal především rozvojových zemí, v zemích OECD by se měl 

                                                                                                                                               
environmentálních dopadů celého výrobního cyklu – i relativně vysoké emise skleníkových 
plynů a další negativní dopady na životní prostředí (viz např. Abbasi, S.A., Abbasi, N. (1999): 
The likely adverese environmental impacts of renewable energy sources, Elsevier Science, 
staženo dne 24.10.2009, 4:56, http://www.aseanenvironment.info/Abstract/41013178.pdf).  
8 Např. technologie zachycování oxidu uhličitého a jeho ukládání (carbon capture and storage 
technologies - CCS). 
9 IEA (2009): How the energy sector can deliver on a climate agreement in Copenhagen, Special 
Early Excerpt of the World Energy Outlook 2009 for the Bangkok UNFCCC meeting, 
OECD/IEA, říjen 2009, staženo dne 24.10.2009, 7:11, 
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/climate_change_excerpt.pdf, str. 17 
10 Dle IEA (2009; Ibid.) by se měl světový hrubý domácí produkt růst mezi lety 2007 a 2020 
v průměru o cca. 4% ročně (model zohledňuje i stávající globální ekonomickou krizi), mezi lety 
2020 a 2030 pak v průměru o cca. 3,4% ročně. Hlavními hybateli světového ekonomického růstu 
by dle očekávání IEA měly být rozvojové země – zejména Čínská lidová republika a Indie. 
11 Dle IEA (2009, Ibid.) by se měla světová populace mezi lety 2007 a 2020 rozrůst cca. o 1 
miliardu osob, mezi lety 2020 a 2030 pak cca. o 630 milionů osob. Tento vývoj procentuálně 
znamená růst populace v průměru o 1,15% ročně mezi lety 2007 – 2020 a o 0,8% ročně mezi lety 
2020 a 2030. Populační růst by se měl týkat zejména rozvojových zemí. 
12 Ibid. str. 9 (reference scenario); jedná se o scénář, který bere v úvahu veškeré politiky ve 
vztahu ke klimatické změně přijaté do poloviny roku 2009 a předpokládá, že od poloviny roku 
2009 do roku 2030 nebudou již žádné další politiky a opatření v boji s klimatickou změnou 
přijaty. 
13 Ibid. 
14 Ibid. str. 10 
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objem emisí skleníkových plynů i při zachování současného stavu politik a 

opatření boje s klimatickou změnou snižovat. 

 V případě přijetí souboru opatření ke snížení objemu emisí skleníkových 

plynů z energetiky15 v celosvětovém měřítku naopak zpráva IEA (2009)16 

předpovídá dosažení globálního cíle stabilizace emisí skleníkových plynů do 

roku 2050. Opatření navrhované v tomto scénáři17 pro oblast energetiky 

předpokládají investice ve výši 1,7 bilionů USD18 mezi lety 2010 a 2030. Scénář 

zdůrazňuje, že geografické rozložení využití těchto investičních prostředků by, 

v případě, že by byly vynaloženy, nebude odpovídat tomu, které země by měly 

tyto prostředky vynaložit. Citována je deklarace vyspělých zemí, které se 

v rámci UNFCCC shodly, že vyspělé země musí poskytnout finanční podporu 

zemím rozvojovým – výše a rozložení této podpory bylo jedním z klíčových 

bodů jednání v Kodani v prosinci roku 2009 (více viz kapitola 2). 

 Z výše uvedeného lze tedy shrnout, že energetika je a nadále bude 

jednou z nejvýznamnějších lidských činností způsobujících klimatickou změnu. 

Odhady naznačují, že vzhledem k očekávanému růstu světové populace a 

vzhledem k očekávanému tempu růstu světové ekonomiky19, s nímž je spojený 

nárůst spotřeby energií, bude nutné učinit další nákladná opatření v boji 

s klimatickou změnou. K tomu, aby tato opatření mohla být uskutečněna, bude 

zapotřebí redistribuce finančních prostředků mezi vyspělými a rozvojovými 

                                                 
15 Dle IEA (2009, Ibid.) se jedná zejména o následující opatření: pokračování v cap-and-trade 
mechanismu pro energetiky zemí OECD, od roku 2020 zavedení cap-and-trade i pro energetiky 
dalších velkých ekonomik (Brazílie, Čína, Ruská federace, Indie, státy Blízkého Východu a 
Jihoafrická republika), vytváření globálních dohod o struktuře energetiky, emisí skleníkových 
plynů, nákladech a investicích atp.; referenční scénář rovněž počítá s maximálním využitím 
politik boje s klimatickou změnou rovněž v jiných sektorech než v energetice. 
16 Ibid. 
17 V IEA (2009; Ibid.) je tento scénář označován jako scénář 450. 
18 Pro představu – jedná se o cca 3% světového HDP v roce 2008 (údaj dle databáze Světové 
banky http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf, staženo 
dne 25.10.2009 v 1:40); v měřítku ČR jde přibližně o osminásobek HDP ČR v roce 2008. 
19 Předpoklady scénářů IEA (2009, Op.Cit.) 
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zeměmi – způsob a objem této redistribuce bude předmětem jednání na 

Konferenci OSN o změně klimatu v roce 2010 v Cancúnu. 

1.3 Boj s klimatickou změnou v energetice – právní pohled 

 V právu je boj s klimatickou změnou řešen na úrovni mezinárodního, 

komunitárního i národního práva. Z hlediska nástrojů práva20 využívaných 

k boji s klimatickou změnou (resp. vice versa k ochraně klimatu) se jedná o 

jednu z nejprogresivnějších oblastí práva životního prostředí v tom smyslu, že 

nevyužívá pouze právní nástroje přímého působení21, ale v široké míře 

uplatňuje i nástroje ekonomického charakteru, tj. nepřímého působení, které 

ovlivňují chování regulovaných subjektů prostřednictvím mechanismů trhu.  

 Právní úprava boje s klimatickou změnou v energetice není ucelenou 

skupinou norem. Primárním účelem řady norem, které přispívají k cílům boje 

s klimatickou změnou a zároveň se týkají energetiky, není pouze boj 

s klimatickou změnou, ale i dosažení dalších – environmentálních i jiných – 

cílů22. Například v případě Peru, kde je právo ochrany klimatu v právu 

poměrně novou záležitostí, je pak tento je velmi zjevný. Obrázek 2 představuje 

základní přehled toho, jak působí právo boje s klimatickou změnou na 

energetiku.  

                                                 
20 Členění nástrojů ochrany dle Damohorský, M. a kol. (2007): Právo životního prostředí, 2. 
přepracované a doplněné vydání, Praha, C.H. Beck, 2007, 641 s, str. 36 a násl. 
21 Nástroje administrativně právní, koncepční a administrativní smlouvy a jiné dobrovolně 
převzaté závazky (Damohorský, M. a kol.; 2007, ibid.) 
22 Například Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o 
podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií uvádí 
ve své preambuli v odstavci 1, že hlavním účelem podpory zvyšování podílu obnovitelných 
zdrojů při výrobě elektřiny je ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj, příspěvek využití 
obnovitelných zdrojů k rychlejšímu dosažení cílů stanovených Kjótským protokolem je v této 
směrnici uváděno spíše jako další přínos, spolu s lokálním zvýšením zaměstnanosti, 
pozitivními dopady na sociální soudržnost a přínosem pro energetickou bezpečnost. Zákon č. 
180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých 
zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, 
kterým byla tato směrnice transponována do českého právního řádu, pak v §1 odst. 2 uvádí 
ochranu klimatu jako jeden ze dvou cílů úpravy („Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu 
a ochrany životního prostředí…“) – druhým cílem je obecná ochrana životního prostředí.  
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 V prvé řadě se jedná o rozložení obecného cíle stanoveného Kjótským 

protokolem pro vyspělé země (tzv. země Dodatku I23) na obecný cíl pro oblast 

energetiky a dále na dílčí cíle pro jednotlivé složky struktury energetiky. Jedná 

se o funkční členění, jehož cílem je identifikovat, na které oblasti energetiky 

mají působit jednotlivé nástroje práva ochrany klimatu a s jakým očekávaným 

výsledkem.  

Obrázek 2 

 Obrázek 2 ukazuje, jak lze obecný cíl boje s klimatickou změnou v oblasti 

energetiky rozdělit do dvou základních kategorií, podle způsobu, jakým může 

být tohoto cíle dosaženo24. Pod každou z uvedených kategorií, pak lze podřadit 

dílčí cíle pro jednotlivé složky struktury energetiky. Z tohoto členění 

koneckonců vychází i návrh politiky ochrany klimatu MŽP (2008)25, která 

rozděluje opatření na snížení emisí skleníkových plynů na opatření úsporná (v 

oblasti energetické technologie i v oblasti konečné spotřeby, zejména 

                                                 
23 Přehled individuálních cílů zemí Dodatku I – 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3145.php (staženo dne 26.10.2009 v 7:20) 
24 Oficiální webové stránky UNFCCC uvádějí jako 4 hlavní způsoby boje s klimatickou změnou 
následující: snižování emisí skleníkových plynů, rozšiřování lesních ploch, změna životního 
stylu a pravidel a adaptace 
(http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2918.php, staženo dne 26 .10. 
2009 ve 22:54). Z těchto způsobů jsou pro sektor energetiky relevantní především snižování 
emisí skleníkových plynů a změna životního stylu a pravidel.  
Snižování emisí skleníkových plynů dle oficiálních webových stránek UNFCCC 
(http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2908.php, staženo dne 26. 10. 
2009 ve 22.55) spočívá zejména ve zvyšování efektivity využití fosilních paliv (což je ve své 
podstatě snížení spotřeby energie spotřebovávané při výrobě elektřiny a tepla a v rámci dalších 
technologických procesů) a v přechodu na technologie a paliva, při jejichž využití dochází 
k nižší míře uvolňování emisí skleníkových plynů (např. přechod ze spalování uhlí na 
spalování zemního plynu, využití obnovitelných zdrojů) nebo které emise skleníkových plynů 
eliminují (např. CCS).  
Změna životního stylu a pravidel pak podle týchž webových stránek 
(http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2910.php, staženo dne 26. 10. 
2009 ve 23:05) spočívá zejména v posunu spotřebitelských preferencí směrem k úspornějšímu 
životnímu stylu, což je ve vztahu k sektoru energetiky především snížení spotřeby energií.  
Funkční členění využité v této diplomové práci tedy shrnuje do dvou hlavních kategorií 
způsoby boje s klimatickou změnou identifikované v rámci UNFCCC. 
25 MŽP (2008): Politika ochrany klimatu v České republice, návrh MŽP, staženo na 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.pdf, dne 
10.5.2010 ve 12:35, str. 19 
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v průmyslu a v dopravě) a opatření spočívající ve vyšším zapojení 

obnovitelných zdrojů, ale i jaderné energetiky do energetického mixu České 

republiky (viz Obrázek 3).  

Obrázek 3 

 Samotná struktura energetiky, respektive její základní složky, se pak 

v praxi dají popsat poměrně šířeji, než např. jako soubor energetických odvětví 

dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů26. 

Při posuzování dopadů práva klimatických změn na energetiku je tedy potřeba 

popsat i dopady týkající se energetického mixu, technologií a spotřeby27. Jedině 

tak je možné zachytit vztah energetiky a boje s klimatickými změnami 

z hlediska vazeb přímých28, ale i vazeb nepřímých, v jejichž rámci právní 

nástroje nepůsobí na energetická odvětví bezprostředně, ale ovlivňují je 

nepřímo, prostřednictvím např. tržních mechanismů29. Vzhledem k míře 

                                                 
26 Tento zákon definuje v §1 jako energetická odvětví elektroenergetiku, teplárenství a 
plynárenství. 
27 Ve smyslu konečné spotřeby zákazníkem 
28 Tj. vazeb, kdy určitý právní nástroj ochrany klimatu působí přímo na podnikání 
v energetických odvětvích (definice podnikání v energetických odvětvích viz §3 energetického 
zákona) – z administrativních nástrojů práva ochrany klimatu lze uvést například povolení k  
emisím skleníkových plynů dle §3 zákona č. 695/2004  Sb., o podmínkách obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, z ekonomických nástrojů pak jde např. o podporu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů dle zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
29 Například zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, v §8 
zavádí povinnost informovat prostřednictvím zavedení energetických štítků konečného 
spotřebitele o energetické účinnosti energetických spotřebičů. Zavedením tohoto předpisu se 
zákonodárce snaží motivovat spotřebitele ke změně jejich spotřebitelských preferencí směrem 
k úspornějším energetickým spotřebičům, čímž ovlivňuje poptávku po energiích (zejména po 
energii elektrické). Změny na straně poptávky pak dále prostřednictvím tržních mechanismů 
vyvolávají změny na straně nabídky, kterou reprezentují elektrárenské společnosti a jiní 
podnikatelé v energetických odvětvích. 
Podobnou zpětnou vazbu je možné identifikovat i ve vztahu k právním předpisům, které 
zvýhodňují nebo znevýhodňují určitý typ paliva, tj. působí na strukturu energetického mixu. 
Například daň z pevných paliv zavedená částí čtyřicátou šestou zákona č. 261/2007 Sb. zákon o 
stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvaluje na pevná paliva daň ve 
výši 8,50 Kč/GJ spalného tepla (čl. LXXIII, §6 odst. 2), čímž mění jejich relativní cenu ve vztahu 
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využití ekonomických nástrojů v oblasti boje s klimatickou změnou se právě 

popis nepřímých vazeb (včetně vazeb zpětných) mezi energetickým mixem, 

výrobou, přenosem a distribucí energií a jejich spotřebou jeví jako klíčový. 

1.4 Dopady klimatických změn na energetiku  

 Dopady klimatické změny jsou globálním jevem, který však jednotlivé 

země světa nezasahuje stejným způsobem a se stejnou intenzitou. Nejzávaznější 

typy důsledků, které způsobuje klimatická změna, jsou popsány ve zprávě 

CARE a Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních aktivit z roku 200930 

následovně: 

• častější a intenzivnější výskyt povodní; 

• delší období sucha;  

• silnější a častější cyklóny (hurikány, tajfuny) zasahující hlouběji do 

pevniny. 

 Studie CARE31 dále naznačuje, že chudší, rozvojové země jsou ohroženy 

výše uvedenými dopady klimatické země výrazněji než země označované jako 

vyspělé. Příčin, proč tomu tak je, je celá řada. Zaprvé je to vysoká závislost 

obyvatelstva těchto zemí na zemědělství, které je na povodně, sucho i na další 

extrémní jevy v počasí extrémně senzitivní. Například v zemích, jejichž 

zemědělská produkce je závislá na příchodech pravidelných období dešťů 

(např. monzunové deště v Indii a v jihovýchodní Asii), může i mírné zpoždění 

v nástupu těchto dešťů mít za následek hladomory, nárůst chudoby aj. Vysoký 

populační růst, politická nestabilita a neexistence systémů včasného varování 

v případě přírodních katastrof jsou dalšími faktory, které intenzifikují negativní 

                                                                                                                                               
k jiným typům paliv. Tímto způsobem, opět nepřímo, prostřednictvím tržních mechanismů, 
dochází ke změnám v oblasti energetických odvětví. 
30 CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (2008): Humanitarian Implications of Climate Change: Mapping 
Emerging Trends and Risk Hotspots, CARE 
31 Ibid., str. 5 
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dopady klimatických změn v rozvojových zemích. Mezi státy, které jsou nejvíce 

ohrožené vlivem negativních důsledků klimatické změny, patří země 

Subsaharské Afriky, Jihovýchodní Asie a Střední Ameriky. Ze zemí na 

jihoamerickém kontinentu jsou pak ohroženy země na pobřeží Tichého oceánu 

(zejm. Peru a Ekvádor), jimž hrozí nebezpečí cyklónů spojených s fenoménem 

El Niňo.  

 Dopady klimatických změn jsou pravidelně vyhodnocovány ve zprávách 

pracovních skupin IPPC. Zpráva Pracovní skupiny II k Čtvrté hodnotící zprávě 

IPPC32 označuje za hlavní prokázané dopady klimatické změny následující jevy: 

• změny v přirozených systémech navázaných na sníh, led a zmrzlou 

půdu; 

• zvýšený odtok povrchových vod, 

• časové a geografické posuny v biologických systémech, 

• zvýšená kyselost oceánů. 

 Je zřejmé, že výše uvedené extrémní klimatické jevy mají v mnoha 

směrech zásadní přímé i nepřímé dopady na energetiku. Tyto dopady je možné 

věcně rozčlenit do následujících skupin: 

• přímé škody na energetické infrastruktuře způsobené živelními 

pohromami33 

• přímé škody způsobené obtížemi se změnami v odběrech energií34 

                                                 
32 IPPC (2007): Změna klimatu 2007: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost, Příspěvek 
Pracovní skupiny II, ke Čtvrté hodnotící zprávě, Shrnutí pro politické představitele, překlad 
z 13.4.2007 (http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/czech/ar4-wg2-spm.pdf, 
staženo dne 10.5.2010 v 2:00) 
33 Např. dle tiskové zprávy. ze dne 9.8.2007 (http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-
zpravy/11.html, staženo dne 10.5.2010 v 1:20) vyčíslila společnost ČEZ Distribuce, a.s. škody 
způsobené orkánem Kyrill na stožárech a vodičích vysokého napětí v Severních Čechách na cca. 
24 milionů Kč. Škody, jež na majetku společnosti ČEZ, a.s. způsobily povodně roku 2002, pak 
byly vyčísleny na více než 766 miliónů Kč (viz tisková zpráva http://www.cez.cz/cs/pro-
media/tiskove-zpravy/532.html, staženo den 10.5.2010 v 1:20). 



19 

 

• nepřímé škody vyvolané poklesem poptávky po energiích v případě 

živelních pohrom35, 

• přímé změny ve struktuře poptávky po energiích způsobené posuny 

ročních období a změnami teplot36. 

 Z hlediska dopadů extrémních klimatických jevů a klimatické změny na 

jednotlivé složky energetiky je možné konstatovat, že nejméně je ovlivněn 

energetický mix37, nejvíce naopak bývá zasažena výroba, přenos a distribuce 

energií. Dopady klimatické změny na konečnou spotřebu jsou přímo závislé na 

tom, jak intenzivně konkrétní klimatický jev zasáhne klíčová, energeticky 

náročná odvětví a spotřebitele obecně. 

1.4.1 Dopady klimatických změn na energetiku v EU 

 Očekávané dopady klimatických změn v EU, které lze v globálním 

srovnání považovat za relativně mírné, se mají lišit podle geografické oblasti. 

Zpráva EK (2008)38 naznačuje, že hlavními negativními dopady klimatických 

změn v oblasti Jižní Evropy a Středomoří budou zejména častější období sucha, 

snížení objemu srážek a s tím související rizika nedostatku pitné vody, lesních 

požárů a úbytku biodiverzity. V oblasti Skandinávie a Západní Evropy se 

naopak očekává nárůst srážek a rizika záplav a sesuvů půda dále negativní jevy 

                                                                                                                                               
34 Klimatické změny a s nimi spojené změny teplot způsobují energetickým společnostem 
problémy při plánování výroby elektrické a tepelné energie. Pro operátory přenosových soustav 
(v ČR společnost ČEPS a.s.) výkyvy teplot znamenají obtížnější plánování kapacit přenosové 
soustavy a zvyšují riziko tzv. black outs (výpadků proudu).  
35 Dle analýzy České národní banky z října 2002, která je dostupná na webové stránce 
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2002/2002_rijen/boxy_a_prilohy/
mp_zpinflace_prilohy_c_02_rijen_b1.html (staženo dne 10.5.2010 v 1:25), snížily povodně v roce 
2002 růst HDP o 0,2 – 0,3 procentního bodu, podobně byla ovlivněna i poptávka po energiích, 
která je pozitivně svázána s růstem ekonomiky. Pro úplnost, celkové národohospodářské škody 
způsobené povodněmi byly vyčísleny na cca. 70 miliard Kč.  
36 Např. přesun hlavního objemu spotřeby elektrické energie ze zimních na letní měsíce vlivem 
zvýšeného zapojení chladicích jednotek. 
37 Výjimkou jsou dopady na obnovitelné zdroje, které bývají živelními pohromami zasaženy 
relativně více než fosilní paliva – příkladem budiž dopady povodní na vodní elektrárny, 
dopady zvýšených srážek na účinnost solárních elektráren aj. 
38 Evropská komise (2008): EU action against climate change: Adapting to climate change, 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008, str. 12 a násl. 
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plynoucí ze zvyšování hladiny Atlantského oceánu. Region Střední a Východní 

Evropy by měl v budoucnu vlivem klimatické změny trpět především změnami 

teplot a srážek v rámci jednotlivých ročních období – očekávají se vyšší srážky 

během zimy a jejich úbytek během léta. Změny v charakteru ročních období 

budou mít negativní dopady zejména na zemědělství. Rovněž v oblasti Střední 

a Východní Evropy povede klimatická změna k častějšímu výskytu povodní.  

 Jedním z předpokládaných následků klimatické změny v Evropě je i 

posun podnebných pásem vlivem růstu průměrné teploty směrem na sever, což 

mimo jiné povede k migraci živočišných a rostlinných druhů, ale i nákaz a 

nemocí. 

 Všechny výše citované změny klimatu v EU budou silně ovlivňovat 

energetický sektor. Očekávané zvýšení průměrné teploty povede ke zvýšení 

spotřeby energie v letních měsících vzhledem ke zvýšenému využítí 

klimatizací, významné změny v odběrech energií se dají očekávat v zemědělství 

i v průmyslu. SEC(2009)39 předpokládá, že příprava na tyto změny by se měla 

odehrávat zejména na straně poptávky po energiích – tj. ve formě úspor (např. 

energetické štítky budov, úsporné spotřebiče, snížení technologických ztrát při 

přenosu energií, vyšší účinnost při výrobě energií aj.).  

1.4.2 Dopady klimatických změn na energetiku v ČR 

 Dle MŽP (2008)40 patří mezi nejvýznamnější dopady klimatické změny 

v ČR častější výkyvy teplot. Zřetelně meziročně vzrůstá počet tropických dní i 

tropických nocí41, na druhou stranu počet extrémně chladných dnů se snižuje. 

                                                 
39 SEC(2009)387: Commission staff working document accompanying the White Paper: 
Adapting to climate change: Towards a European framework for action, Impact Assessment 
(COM(2009) 147 final) staženo na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0387:FIN:EN:PDF, dne 10.5.2010 ve 
2:35, str. 24. 
40 MŽP (2008): Politika ochrany klimatu v České republice, návrh MŽP, staženo na 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.pdf, dne 
10.5.2010 ve 12:35, str. 34 
41 Dny, resp. noci, kdy teplota neklesne pod 30°C.  
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 Zpráva MŽP (2008)42 konstatuje, že výkyvy a změny teplot mají další, 

sekundární negativní dopady na vodní režim, biosféru i lidské zdraví. Jako 

nejvýznamnější z těchto dopadů lze jmenovat následující: 

• vyšší frekvence výskytu záplav, ale i extrémních such 

• zhoršení kvality povrchových vod (zejm. eutrofizací) 

• změny vegetačních období rostlinstva, mizení některých původních 

druhů43 

• úbytek lesních porostů a přesun jejich výskytu do vyšších nadmořských 

výšek 

• zvýšený výskyt klíšťové encefalitidy, lymské boreliózy a migrace dalších 

nemocí, jejichž výskyt je typický zejména v subtropických oblastech 

 Je zřejmé, že zejména dopady klimatické změny na vodní režim jsou 

způsobilé negativně ovlivnit český energetický sektor. Střídání povodní a sucha 

ovlivní účinnost vodních elektráren, ale i elektráren tepelných a jaderných, 

které využívají vodu ve svých chladících okruzích. Vyšší četnost výskytu 

extrémně teplého počasí může mít rovněž negativní dopady na přenosové sítě 

(zejména na rozvody vysokého napětí), neboť kovové vodiče se vlivem vyšších 

teplot roztahují a může docházet k častějším zkratům a dalším výpadkům. 

Testem odolnosti elektrárenské soustavy bude i očekávaný nárůst počtu 

klimatizací a chladících jednotek, který souvisí nejen s očekávaným 

oteplováním, ale i s očekávaným růstem kupní síly obyvatel ČR. 

 Ačkoliv dle studie CARE (2009)44 patří v globálním měřítku Česká 

republika k zemím, které budou vlivem klimatické změny zasaženy relativně 

                                                 
42 Ibid. str. 35 
43 Zpráva MŽP (2008, ibid.) odhaduje, že ačkoliv ve střednědobém horizontu by vegetace mohla 
být pozitivně ovlivněna prodloužením vegetačního období, bude tento pozitivní jev z velké 
části kompenzován negativními dopady nedostatku vláhy.  
44 Op.cit. 
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málo45, a proto se v rámci boje s klimatickou změnou orientuje především na 

tzv. mitigační opatření46, z výše uvedeného vyplývá, že dopady klimatické 

změny na životní prostředí a energetiku v ČR budou nezanedbatelné a 

k vyrovnání se s nimi bude muset ČR přijmout i řadu nákladných adaptačních 

opatření47.  

1.4.3 Dopady klimatických změn na energetiku v Peru48 

 Na rozdíl od České republiky je Peru dopady klimatické změny 

ohroženo velmi významně. V Peru se setkává několik rizikových faktorů 

identifikovaných studií CARE49 – zejména vysoká závislost obyvatelstva na 

zemědělství, vysoký populační růst a chudoba. Mezi nejvýznamnějšími dopady 

klimatické změny v Peru patří posílení fenoménu El Niňo50, které pustoší nejen 

peruánské pobřeží, na němž se nachází většina hlavních sídel Peru (včetně 

hlavního města Limy s přibližně 8,5 miliony obyvatel51), ale i peruánské 

                                                 
45 což je dáno především geografickým umístěním ČR v pramenné oblasti ve středu evropského 
kontinentu 
46 Dle slovníku UNFCCC se jedná o opatření vedoucí k omezování zdrojů skleníkových plynů 
nebo k rozvoji technologií a technik pohlcování skleníkových plynů (staženo z 
http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php, dne 14.5.2010 v 12:56). 
47 Příkladem nákladného adaptačního opatření je například výstavba protipovodnoňových 
hrází a realizace dalších protipovodňových opatření. Náklady na realizaci těchto opatření jsou 
extrémně vysoké – což ilustruje nejlépe příklad Prahy, kde se očekává, že celková výše nákladů 
na protipovodňová opatření dosáhne 3,17 miliard Kč (ČT 24 – citace vyjádření radního Rudolfa 
Blažka, uveřejněno dne 3.4:2010, staženo z http://www.ct24.cz/regionalni/85985-
protipovodnova-ochrana-prahy-jeste-letos-vyjma-troji/ dne 14.5.2010 v 12:39).  
48 Zpracováno na základě informací z Národní strategie klimatické změny - Estrategía Nacional 
sobre Cambio Climático, dostupný ve Sbírce legislativy životního prostředí Peru, svazek VI, 
Řízení ochrany životního prostředí, (Compendio de la legislación ambiental peruana, volumen 
III, Gestión Ambiental) str. 114 a násl. 
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=8
1, staženo dne 1.12.2009 ve 23:00) 
49 Op.cit. 
50 El Niňo je extrémní klimatický jev, který se formuje nad Tichým oceánem a přináší velké 
přílivové deště a vichřice k pobřeží Latinské Ameriky (zejména Peru). Nejsilnější dopady El 
Niňa byly v minulém století zaznamenány v letech 1983/1984 a 1997/1998. Přímé ztráty 
způsobené El Niňem v roce 1997/1998 dosáhly v souhrnu cca 50 miliard Kč. (Suplee, C. (1998): 
El Niňo/La Niňa Nature’s Vicious Cycle, National Geographic, dostupné na 
http://www.nationalgeographic.com/elnino/mainpage.html, staženo dne 15.5.2010 v 13:22) 
51 Údaj z roku 2009 (dostupné na http://www.munlima.gob.pe/Contenidos/cifras.aspx, 
staženo dne 15.5.2010 v 13:29). 



23 

 

zemědělství, rybolov, textilní průmysl, založený na zpracování bavlny 

pěstované na pobřežních plantážích, i energetiku.  

 Úbytek ledovců je dalším významným vlivem klimatické změny, který 

negativně ovlivňuje životní prostředí a kvalitu života v Peru. Dle Národní 

strategie klimatické změny Peru52 se během posledních 30 let snížila plocha 

pokrytá ledovci o celých 22% (z 1 596 km2 na 1 245 km2) a studie ukazují, že se 

rychlost ústupu ledovců v posledních patnácti letech výrazně zrychlila. Mizení 

ledovců je pro Peru zásadním problémem, neboť většina velkých sídel (včetně 

Limy) je zásobována právě vodou z ledovců. Na ledovcové vodě je závislá i 

zemědělská, textilní a potravinářská produkce a energetika, která je z více než 

30% celkové instalované kapacity tvořena vodními elektrárnami53. Úbytek 

ledovců má v některých horských oblastech Peru za následek úbytek vegetace – 

zejména stromů, které udržují a zpevňují horské svahy. V období dešťů pak 

v daných oblastech dochází k častým sesuvům půdy a závalům, které narušují 

vysokohorské zemědělství a každoročně si vyžádají několik desítek lidských 

životů. 

 Negativní dopady má klimatická změna v Peru i na biologickou 

rozmanitost tamní fauny a flory. Současný ministr životního prostředí Peru a 

uznávaný biolog, Antonio Brack Egg, ve Státní politice životního prostředí 

Peru54 konstatuje, že Peru je země extrémně rozmanitá55 z hlediska bohatství 

                                                 
52 Estrategía Nacional sobre Cambio Climático, dostupná ve Sbírce legislativy životního 
prostředí Peru, svazek VI, Řízení ochrany životního prostředí, (Compendio de la legislación 
ambiental peruana, volumen IV, Gestión Ambiental) str. 116 a násl. 
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=8
1, staženo dne 1.12.2009 ve 23:00) 
53 Údaj z roku 2009 převzat z dokumentu o elektroenergetice Peru (Ministerio de Energía y 
Minas (2009): Perú Sector Eléctrico 2009, dostupný na 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/publicaciones/BROCHURE%
20electricidad%202009.pdf, staženo dne 15.5.2010 ve 14:33, str. 6) 
54 Política Nacional del Ambiente přijatá usnesením vlády Peru (špaň. Decreto Supremo) č. 012-
2009-MINAM ze dne 23.5. 2009 
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=65, staženo dne 
14.11.2009 v 3:55) 
55 špaň. país megadiverso 
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rostlinných i živočišných druhů, jakož i z hlediska genofondu. Podle zprávy 

Ministerstva životního prostředí Peru (2008)56 se v Peru vyskytuje přes 25 000 

druhů rostlin (cca 10% všech druhů na Zemi), z nichž 30% je endemických, dále 

přibližně 2000 druhů ryb (10% všech druhů na Zemi), 1816 druhů ptáků, 462 

druhů savců a 408 druhů obojživelníků, což dělá z Peru jednu z deseti zemí 

s největší biologickou diverzitou na této planetě. Zejména endemické druhy 

rostlin a živočichů jsou silně závislé na svém přirozeném životním prostředí, jež 

je však vlivem klimatické změny narušováno. Klimatická změna může mít tedy 

v Peru za následek závažný úbytek biodiverzity a vyhynutí mnoha unikátních 

druhů živočichů a rostlin. 

 Z hlediska dopadů klimatické změny na energetiku Peru se jako 

nejvýznamnější jeví, jak již bylo zmíněno výše, ohrožení produkce elektřiny 

z vodních elektráren – vlivem úbytku ledovců i dopadů El Niňo. Nicméně i 

tepelné elektrány potřebují ke svému provozu vodu jako chladící médium a 

v Peru většina této vody pochází z ledovců – tj. klimatická změna ohrožuje 

v Peru takřka celou elektroenergetiku. Efekty spojené s jevem El Niňo mají 

negativní dopady na energetickou infrastrukturu, neboť většina páteřních sítí 

vysokého napětí i dálkovodů je umístěna na pobřeží, které je vždy El Niňem 

zasaženo nejhůře. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že dopady klimatické změny v Peru budou 

jednoznačně vyžadovat realizaci celé řady náročných adaptačních opatření, 

mitigace dopadů změny klimatu zůstává v Peru relativně stranou zájmu, jak 

bude dále rozebráno v kapitolách 4.2 a 4.3.  

                                                 
56 Ministerstvo životního prostředí Peru (2008): Grupo de trabajo multisectorial propuesta para 
un Ministerio del Ambiente Diagnóstico Ambiental del Perú, str. 11, dostupné na 
http://www.minam.gob.pe (staženo dne 14.11.2009 v 19:01) 
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2 Energetika a klimatické změny z pohledu mezinárodního 

práva 

 Tato kapitola se zabývá vztahem práva ochrany klimatu a energetiky 

z pohledu práva na mezinárodní úrovni. Popsány jsou nejvýznamnější 

mezinárodně-právní dokumenty a události týkající se klimatické změny a 

způsobu, jakým ovlivňují energetické sektory jednotlivých zemí a globální trhy 

s energiemi a energetickými komoditami.  

2.1 Konference OSN 

 V právu boje s klimatickou změnou hrály konference OSN vždy velmi 

významnou roli, protože vytvářely platformu pro diskuzi otázek životního 

prostředí na mezinárodní úrovni. Tato práce představuje závěry hlavních 

konferencí OSN z let 1972, 1992 a 2002 a dále obsahuje krátký přehled hlavních 

bodů ostatních konferencí. Vzhledem k tomu, že meritem této diplomové práce 

je srovnání práva ČR a Peru v otázce boje s klimatickou změnou a v energetice, 

zaměřuje se tento rozbor zejména na rozdíly v přístupu k boji s klimatickou 

změnou mezi vyspělými, industrializovanými zeměmi (mezi něž se počítá i ČR) 

a zeměmi chudšími, rozvojovými (k nimž bývá obyvkle řazeno Peru). 

2.1.1 Konference OSN – Stockholm 1972 

 V roce 1972 se uskutečnila Konference Spojených národů o životním 

prostředí člověka57 ve švédském Stockholmu. Tato konference byla 

významným milníkem mezinárodního práva životního prostředí, neboť se 

v jejím rámci poprvé diskutovala řada konceptů, které se posléze staly 

významnými principy práva životního prostředí na národní i mezinárodní 

úrovni.  

                                                 
57 angl. United Nations Conference on Human Environment 
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Jednalo se zejména o následující principy58:  

• právo na příznivé životní prostředí (princip 1), 

• princip mezigenerační odpovědnosti za stav životního prostředí (princip 

2), 

• princip společné odpovědnosti všech států za životní prostředí (princip 

24). 

 Principy 8 a 9 pak uvádějí, že ekonomický a společenský rozvoj je 

podmínkou vytváření příznivého životního prostředí. Vzhledem k tomu, že 

stav životního prostředí souvisí s mírou rozvoje dané země, je třeba, aby 

vyspělé země poskytly zemím rozvojovým finanční a technologickou pomoc. 

 Stockholmská konference však rovněž naplno odhalila rozkol mezi 

bohatými a chudými zeměmi ve vztahu k otázkám životního prostředí. Postoj 

chudších zemí vyjadřuje trefně komentář indického ministra pro urbanizaci I. 

K. Gujrata, který na Stockholmské konferenci v roce 1972 reprezentoval svou 

vlast59: „Vyspělé národy se v zásadě obávaly zejména znečištění ovzduší a vody, 

zatímco rozvojové státy doufaly v pomoc při potírání chudoby bez větších škod na 

ekosystémech. Obavy Severu o životní prostředí byly mnoha rozvojovými zeměmi 

vnímány jako „luxusní problémy“.  

 Zatímco pro vyspělé země se stal ekonomický rozvoj problémem, 

vzhledem k jeho negativním dopadům na životní prostředí, rozvojové země 

vnímaly ekonomický rozvoj jako možnou cestu k nápravě svých nejen 

environmentálních, ale i společenských problémů. Stockoholmská konference 

byla významná právě z toho důvodu, že na ní došlo k diskuzi tohoto tématu na 

mezinárodní úrovni. Stockholmská konference znamenala posun v chápání 

                                                 
58 Deklarace Konference Spojených národů o životním prostředí člověka 
59 Kalshian, R. (1992): The road from Stockholm to Rio, Down to Earth, 14.7.1992, staženo z 
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/node/7618, dne 9.1.2010 v 8:30 
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ochrany životního prostředí – která je od té doby chápána vždy jako činnost 

provázaná s odstraňováním chudoby.  

 Písemným výstupem Stockholmské konference byla Stockholmská 

deklarace, která položila základ mezinárodního práva životního prostředí, a 

Akční plán, který obsahoval konkrétní doporučení týkající se životního 

prostředí.60 V návaznosti na závěry Stockholmské konference byl založen 

Program Spojených národů pro životní prostředí61 jako koordinační orgán pro 

otázky životního prostředí v rámci OSN62. 

 Pro energetiku znamenala Stockholmská konference výrazný posun 

zejména v tom, že ve vyspělých státech získává na intenzitě zájem o to, jaké 

dopady má lidská činnost, včetně spalování fosilních paliv, na přírodu a její 

jednotlivé složky. Do hledáčku zájmu veřejnosti ve vyspělých zemích se tak 

dostávají nejen emise a jiné škodlivé projevy energetiky vůči životnímu 

prostředí, ale také energetická účinnost a omezení spotřeby fosilních paliv. 

Vzhledem k tomu, že necelý rok po Stockholmské konferenci přišel první ropný 

šok (viz Obrázek 4), nesla se celá sedmdesátá léta minulého století ve znamení 

zvyšování energetické účinnosti a snižování spotřeby fosilních paliv. 

Obrázek 4 

2.1.2 Konference OSN – Rio de Janeiro (1992) 

 Byla-li Stockholmská konference milníkem ve vnímání životního 

prostředí a jeho souvislostí s chudobou a nedostatečným ekonomickým 

rozvojem, Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji v Rio de 

Janeiru byla počátkem nové éry. Na konferenci v Riu se podařilo, dvacet let po 

Stockholmské konferenci, alespoň na určitou dobu překlenout rozpory mezi 

rozvojovými a rozvinutými zeměmi a dosáhnout v otázkách životního 

                                                 
60 Damohorský, M. a kol. (2007): Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání, 
CH Beck, str. 96 
61 angl. United Nations Environment Program (UNEP) 
62 Ibid. str. 97 
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prostředí a rozvoje shody, která na sebe vzala podobu Rámcové úmluvy 

Spojených národů o klimatické změně (UNFCCC). Konference v Riu se díky 

tomu stala také počátkem boje s klimatickou změnou na mezinárodní úrovni. 

 K, alespoň dočasnému, překonání rozdílů v přístupech k ochraně 

životního prostředí přispělo na Konferenci v Riu několik faktorů. V prvé řadě to 

byla vhodně zvolená lokalita v jedné z nejchudších megalopolí světa, která se 

sama potýkala a potýká s celou řadou environmentálních problémů a 

s extrémní chudobou. Jednání o chudobě a problémech rozvojových zemí mělo 

v Riu, kde jsou tyto problémy patrné i při letmém pohledu z okna 

kongresového centra, mělo pravděpodobně podstatně odlišnou atmosféru ve 

srovnání s jednáními, která se vedla v moderním švédském Stockholmu63. Další 

faktorem byl, dle názoru autorky, i historicko-politický kontext, v němž se 

Konference v Riu konala – zejména konec bipolárního rozdělení světa na 

Východ a Západ. Svět oproštěný od napětí Studené války mohl konečně obrátit 

svou pozornost k jiným problémům, k nimž mimo jiné patřily i otázky 

životního prostředí. 

 Základním principem, který napomohl shodě mezi rozvinutými a 

rozvojovými zeměmi, bylo vnímání ochrany životního prostředí jako společné, 

ale diferencované odpovědnosti64. Společná, ale diferencovaná odpovědnost je 

v Deklaraci z Ria vyjádřena jako princip číslo 765. Tento princip stanoví, že 

ačkoliv je povinnost všech států světa podílet se na uchování, ochraně a 

obnovování ekosystémů Země, rozvinuté státy uznávají svou historickou 

odpovědnost za poškození životního prostředí, a budou se proto podílet na 

jeho nápravě ve větší míe než země rozvojové. Rozvinuté státy se rovněž v Riu 

                                                 
63 Článek z archivu kanadské vlády „Pre-Rio Ambitions“, staženo dne 16.1.2010 v 18:30 na 
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm 
64 angl. common, but differentiated responsibility 
65 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji (angl. Rio Declaration on Environment and 
Development), staženo dne 16.1.2010 v 19:00 na 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=116
3 
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zavázaly k poskytnutí 0,7% svého HNP66 na Oficiální rozvojovou pomoc67 pro 

chudé státy ohrožené dopadem klimatické změny. Založen byl i Globání 

environmentální nástroj68 financovaný rozvinutými zeměmi, jehož účelem je 

odstraňování negativních dopadů průmyslové revoluce. V rámci Konference 

v Riu bylo rozvinutými státy69 přislíbeno celkem cca. 7 mil. USD70. 

 Nicméně je třeba dodat, že ačkoliv na Konferenci v Riu bylo dosaženo 

dohody vyspělého Severu a rozvojového Jihu, neznamenalo to, že by propast 

mezi oběma hemisférami byla definitivně překlenuta. I přes Konferenci v Riu 

zůstala mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi řada problémů, na něž nebylo 

nalezeno řešení. Jedná zejména o následující okruhy problémů 71: 

• Rozdíly v pojetí mezinárodního rozvoje72 

• Spory o výše Oficiální rozvojové pomoci 

• Spory o intenzitu a rozsah transferu technologií 

• Nesystematický přístup Severu k boji s problémy rozvojového Jihu73 

• Nenaplněné sliby ohledně opatření v oblasti udržitelného rozvoje 

 Výše uvedené problematické okruhy se dotýkají i oblasti energetiky – 

zejména v oblasti transferu technologií. Například v oblasti elektroenergetiky 

by rozvojovým zemím mohl transfer technologií napomoci výraznějšímu 

uplatnění obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny. V oblasti teplárenství by 

                                                 
66 Hrubý národní produkt 
67 angl. Official Development Assistance (ODA) 
68 angl. Global Environmental Facility 
69 USA se do globálního úsilí nezapojily. 
70 částka byla podmíněna zvýšením příspěvku Japonska 
71 Dle The South and Sustainable Development Conundrum (2002): From Stockholm 1972 to Rio 
1992 to Johannesburg 2002 and beyond, str. 24 a násl. 
72 Zatímco vyspělé země argumentují globalizací a tím, že jejich hospodářský růst bude nepřímo 
vyvolávat hospodářský růst zemí rozvojových, rozvojové země požadují přímou podporu 
svého rozvoje a přímou podporu boje s chudobou 
73 Konkrétním předmětem kritiky je, že rozvinuté země často financují boj s problémy 
rozvojového světa (jako jsou desertifikace, boj s válečnými konflikty, nedostatek pitné vody a 
energií, aj.) prostřednictvím soukromých nadací, grantů atp., které neposkytují dostatečnou 
jistotu pro realizaci dlouhodobých projektů (ibid., str. 26) 



30 

 

bylo zase možné rozšířit využití efektivnějších kogeneračních jednotek 

k decentralizované výrobě elektřiny a tepla.  

 Z dokumentů, jež byly výstupem Konference v Riu, jsou pro energetiku 

důležité zejména dva – Agenda 21 a UNFCCC (viz níže 2.2). 

 Na UNFCCC navázaly pravidelné Konference stran UNFCCC74, jejichž 

účelem je řešit praktické otázky spojené s implementací a fungováním 

UNFCCC. Od roku 1995 jsou tato pravidelná každoroční setkání stran 

UNFCCC platformou, na níž se odehrává nejen komunikace nejen mezi 

zástupci vlád rozvinutých a rozvojových zemí, ale i mezi vládami a 

neziskovými organizacemi. 

 V rámci Konferencí stran byla přijata řada politických deklarací 

nezávazného charakteru, dokumentů technicko-organizačního rázu týkajících 

se zejména operacionalizace plnění UNFCCC a na COP3 byl přijat 

nejvýznamnější závazný dokument v oblasti ochrany klimatu – tzv. Kjótský 

protokol. 

 Od roku 2005, poté co vstoupil v platnost Kjótský protokol, jsou 

Konference stran UNFCCC doplněny o Konference stran Kjótského protokolu75. 

Přehled Konferencí stran a jejich hlavních výsledků je uveden v tabulce v 

příloze (Tabulka 1). 

Tabulka 1 

 Jak naznačuje Tabulka 1, mají výsledky Konferencí stran poměrně 

proměnlivou kvalitu. Zatímco na COP3 konané v roce 1998 v Kjótu, COP7 

konané v roce 2001 v Marakéši nebo COP13 konané v roce 2007 na Bali bylo 

dosaženo poměrně progresivních výsledků, jiné z COP byly spíše zklamáním – 

posledním v řadě byla COP15, která se konala v roce 2009 v dánské Kodani, na 

níž nebylo dosaženo zásadního průlomu v jednáních o závazné podobě 

                                                 
74 angl. Conference of Parties to the UNFCCC (COP) 
75 angl. Meeting of Parties to the Kyoto Protocol (MOP) 
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Kjótských mechanismů po roce 201276. Naděje jsou nyní vkládány do COP16, 

která se bude konat v roce 2010 v Cancúnu. 

2.1.3 Světový summit udržitelného rozvoje77 v Johannesburgu (2002) 

 Zatím poslední velkou konferencí, navazující na konference v Riu a ve 

Stockholmu, byl Summit v Johannesburgu v roce 2002, někdy také nazývaný 

Rio 10+. Summit v Johannesburgu nebyl z hlediska závěrů a výsledků příliš 

průlomový. Dle oficiálních internetových stránek této události byly hlavními 

výsledky johannesburského summitu následující78:  

• udržitelný rozvoj a boj s chudobou by měly i nadále zůstat centrálními 

tématy jednání na mezinárodní úrovni; 

• byla potvrzena politická podpora Fondu solidarity, z něhož by byly 

financovány projekty udržitelného rozvoje a boje s chudobou 

v rozvojových zemích – zejména v oblasti Sub-saharské Afriky; 

• Summit naplno uznal význam úlohy neziskových organizací, 

občanských sdružení a dobrovolníků v oblasti udržitelného rozvoje, 

ochrany životního prostředí a v boji s chudobou; Summitu se zúčastnilo 

více než 8000 zástupců z řad různých občanských hnutí a neziskových 

organizací – a právě jejich zapojení do oficiálních iniciativ v oblasti 

udržitelného rozvoje je pokládán za hlavní přínos Summitu79; 

 V rámci Summitu byla, více než na předchozích konferencích, 

vyzdvižena role energetiky v rámci udržitelného rozvoje i boje s klimatickou 

změnou a byla zdůrazněna nutnost učinit opatření, která by ve většině zemí 

                                                 
76 Např. http://www.actoncopenhagen.decc.gov.uk, staženo dne 12.1.2010 ve 22:15 
77 angl. World Summit on Sustainable Development 
78 OSN (2002): Johannesburg Earth Summit 2002 Key Outcomes of the Summit, str. 1, dostupné 
na 
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/2009_keyoutcomes_co
mmitments.pdf, staženo dne 15.5.2010 v 18:11 
79 Přímo na Summitu bylo uzavřeno 220 partnerství soukromého a veřejného sektoru v celkové 
hodnotě 235 milionů USD OSN (2002, Ibid.), dalších 60 bylo ohlášeno následně. 
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pomohla uvést její fungování energetiky do souladu s principy udržitelného 

rozvoje.  

 Opatření v oblasti energetiky navržená v rámci Summitu byla rozdělena 

do čtyř základních skupin. První skupinou byla opatření týkající se 

obnovitelných zdrojů energie. Dle závěrů Summitu by státy měly činit opatření 

ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny, neboť tak zvýší 

svou energetickou bezpečnost a dále přispějí k obnovitelnému rozvoji. Do 

druhé skupiny patří opatření týkající se dostupnosti elektrické energie. Dle 

závěrů Summitu by státy měly do budoucna činit kroky k vymýcení 

energetické chudoby a přispívat tak nejen k cílům obnovitelného rozvoje, ale i 

k plnění obecných Rozvojových cílů milénia vyhlášených OSN v roce 2000. 

Třetí skupinou jsou opatření zaměřená na odstranění distorzí trhů s energiemi a 

energetickými komoditami. Jako klíčové se jeví především odstranění bariér 

vstupu na trh, podpor národním energetickým šampiónům a jakýchkoliv 

dalších regulací, které omezují hospodářskou soutěž na energetických trzích. 

Poslední skupinou opatření jsou programy a podpory směřované na zvyšování 

energetické účinnosti, a to nejen v samotném energetickém sektoru, ale i na 

straně spotřebitelů – průmyslu i domácností.  

 Během Summitu bylo rovněž podepsáno memorandum, v němž se devět 

největších energetických společností zavázalo spolupracovat s orgány OSN na 

technologické stránce projektů udržitelného rozvoje energetiky v rozvojových 

zemích. Celkový objem prostředků určených na projekty partnerství OSN a 

soukromého sektoru v oblasti energetiky přislíbený v rámci Summitu byl 

přibližně 26 miliónů USD. 
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2.2 UNFCCC80  

 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, UNFCCC, je základním 

stavebním kamenem mezinárodního práva ochrany klimatu a boje 

s klimatickou změnou. Přijata byla, jak již bylo ostatně výše uvedeno, na 

Konferenci v Riu v roce 1992 a od té doby z ní vycházejí veškerá jednání týkající 

se změny klimatu na mezinárodní úrovni (viz zmíněných patnáct COP). Pro 

úplnost lze ještě dodat, že UNFCCC vstoupila v platnost 21. března 1994 (90 dní 

poté, co byla v souladu s článkem 23 UNFCCC ratifikována padesátou zemí). 

Do současnosti byla tato smlouva ratifikována takřka 200 státy světa.  

 Cíl UNFCCC je definován v článku 2 této smlouvy a je jím stabilizace 

koncentrace emisí skleníkových plynů v atmosféře na takové úrovni, která 

zabrání nebezpečným antropogenním vlivům na klima Země. Této úrovně by 

mělo být dosaženo v takovém časovém horizontu a takovým způsobem, aby 

nedošlo k ohrožení udržitelného ekonomického rozvoje a aby bylo poskytnuto 

dostatečně dlouhé časové období k přirozené adaptaci ekosystémů a na ně 

navazujícího zemědělství a produkce potravin. 

 Článek 3 UNFCCC stanoví základní principy, jimiž se má řídit boj 

s klimatickou změnou, a to: 

• princip společné, ale diferencované odpovědnosti81, 

• ochrana rozvojových zemí, zejména těch, které jsou obzvláště ohroženy 

následky klimatické změny82, 

• princip předběžné opatrnosti83, 

                                                 
80 Základní informace a dokumenty o UNFCCC využity z oficiální webové stránky 
http://unfccc.int (staženo dne 12.1.2010 v 15:30) 
81 podle nějž by se měly státy podílet na boji s klimatickou změnou podle svých možností, 
přičemž hlavní tíže nákladů by měla být nesena vyspělými zeměmi (k tomu pozn. autorky – 
hlavní téma diskuzí na COP 15 v Kodani se týkalo toho, jakým způsobem a v jaké míře zapojit 
do nesení nákladů i země rozvojové) 
82 článek 4 odst. 8 dále příkladmým výčtem uvádí, které skupiny zemí jsou následky 
klimatickou změnou zvláště zranitelné 



34 

 

• princip udržitelného rozvoje84, 

• princip otevřeného mezinárodního ekonomického systému85. 

 Článek 4 stanoví základní závazky stran v rámci UNFCCC. Tyto závazky 

jsou stanoveny jednak pro všechny strany UNFCCC, jednak pouze pro vyspělé 

země (strany Dodatku I).  

 Pro energetiku je zásadní především požadavek, aby všechny strany 

UNFCCC vytvářely a implementovaly programy k omezení zdrojů emisí 

skleníkových plynů, což jsou, jak již bylo uvedeno výše, takřka všechny 

energetické zdroje, a dále požadavek na rozvoj, implementaci a transfer 

technologií, které v energetickém sektoru pomáhají snižovat emise 

skleníkových plynů. Z povinností uložených prostřednictvím článku 4 

UNFCCC je pro energetiku významná zejména povinnost vést globální úsilí 

v omezování emisí skleníkových plynů (popř. v rozvoji technologií a technik 

k pohlcování emisí skleníkových plynů).  

 Články 5 a 6 podporují výzkum klimtické změny a jejích efektů, jakož i 

vzdělávání veřejnosti týkající se tohoto jevu. Článek 7 je výchozím bodem pro 

již zmíněné pravidelné konference stran UNFCCC (COP).  

 UNFCCC je konkretizována protokoly, vydávanými podle článku 17.  

2.3 Kjótský protokol 

 Kjótský protokol byl přijat v roce 1997 na COP3 v japonském Kjótu, 

nicméně v platnost vstoupil až v únoru 2005. Tento dokument stanoví právně 

závazné cíle snížení emisí pro 37 rozvinutých zemí (země Dodatku I) – čímž 

                                                                                                                                               
83 tento princip stanoví, že je třeba závažným či nevratným škodám způsobeným klimatickou 
změnou předcházet, a to i v případě, kdy není stoprocentně vědecky prokázáno, že tyto škody 
skutečně vzniknou 
84 podle UNFCCC by měla všechna opatření v boji s klimatickou změnou brát v potaz i nutnost 
ekonomického růstu a být tedy v souladu s principy udržitelného rozvoje (který je chápán 
zároveň jako právo i povinnost stran UNFCCC) 
85 opatření v boji s klimatickou změnou by neměly být záminkou k vytváření bariér vstupu na 
trh nebo k diskriminaci některých států 



35 

 

uvádí do praxe princip společné, ale diferencované odpovědnosti stran 

UNFCCC – neboť náklady spojené se snižováním emisí skleníkových plynů 

nesou rozvinuté státy, které jsou hlavními původci většiny antropogenních 

emisí skleníkových plynů.  

 Detaily implementace Kjótského protokolu byly dále specifikoványv tzv. 

Marakéšských dohodách přijatých na COP7 v roce 2001.  

 Za skleníkové plyny se podle Dodatku A Kjótského protokolu považují 

následující: 

• Oxid uhličitý (CO2) 

• Metan (CH4) 

• Oxid dusný (N2H) 

• Hydrofluorokarbony (HFC) 

• Perfluorokarbony (PFC) 

• Hexafluorid síry (SF6) 

 Snižování emisí je rozděleno do období86, z nichž první začalo v roce 

2008 a má skončit v roce 2012. Cíl snižování emisí skleníkových plynů se pro 

jednotlivé státy Dodatku I liší, Kjótský protokol umožňuje i nastavení 

společných cílů87 pro několik států najednou – například státy EU 1588 mají 

společně snížit emise skleníkových plynů o 8% v porovnání s emisemi 

skleníkových plynů v roce 199089. Konečné nastavení konkrétních cílů snížení 

emisí a nastavení roku, oproti němuž je cíl snížení emisí skleníkových plynů 

stanoví90, bylo výsledkem dlouhého a náročného politického vyjednávání, které 

                                                 
86 angl. committment periods 
87 angl. pooling  
88 Členské státy přijaté do EU po roce 2004 mají své individuální cíle v rámci Kjótského 
protokolu.  
89 Tento cíl je následně mezi jednotlivé členské státy rozdělen na základě tzv. Dohody o sdílení 
břemene (angl. Burden Sharing Agreement) – více viz kapitola 3.1.3.  
90 angl. base-year 
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probíhalo několik let v rámci jednotlivých COP. To je jeden z hlavních důvodů, 

proč v případě některých států, včetně České republiky, nastavený cíl 

v podstatě neznamená snížení emisí skleníkových plynů, ale jejich zvýšení91. 

Cíle stanovené Kjótským protokolem se týkají pouze zdrojů z některých 

průmyslových odvětví, která jsou uvedena v Dodatku A. Energetika, a to nejen 

jako průmyslové odvětví, ale i podniková energetika, do úpravy Kjótským 

protokolem spadá. 

 Věcně se snižování emisí skleníkových plynů děje prostřednictvím tří 

tzv. kjótských mechanismů, kterými jsou: 

• obchodování s emisemi92 (článek 17 Kjótského protokolu) 

• mechanismus čistého rozvoje93 (článek 12 Kjótského protokolu) 

• projekty společné realizace94 (článek 6 Kjótského protokolu). 

 V rámci obchodování s emisemi mají všechny státy Dodatku I stanoven 

celkový objem emisí skleníkových plynů, které mohou v rámci prvního 

kjótského období vypustit do atmosféry (tento objem odpovídá cílům v rámci 

Kjótského protokolu). Tento objem emisí je označován jako přidělené množství, 

                                                 
91 Tento jev se v praxi nazývá „horký vzduch“ (angl. hot air) a v praxi vznikl v případě zemí 
bývalého Východního bloku. Ve většině těchto států v prvních letech devadesátých let 
minulého století zkrachovala řada podniků zejména z oblasti těžkého průmyslu, čímž 
v porovnání s rokem 1990 (resp. 1991 a 1992 – podle nastavení základního roku pro konkrétní 
státy) došlo k výraznému snížení emisí skleníkových plynů hluboko pod úroveň emisí v roce 
1990. I přes značný ekonomický růst se pak většina těchto států na úroveň emisí skleníkových 
plynů roku 1990 nevrátila. Tím, že pro většinu těchto států byl jako základní rok (vůči němuž se 
v rámci Kjótského protokolu posuzuje splnění stanoveného cíle snížení emisí skleníkových 
plynů) právě rok 1990 (resp. 1991 a 1992 – podle nastavení základního roku pro konkrétní 
státy), získaly tyto státy v zásadě umělou „rezervu“ (zmíněný horký vzduch), díky němuž pro 
ně cíl snížení emisí skleníkových plynů o 8%(nové členské státy EU mimo Polska a Maďarska), 
6% (Polsko a Maďarsko) a 0% (Ruská federace, Ukrajina) v podstatě znamená možnost zvýšit 
své stávající emise skleníkových plynů. Zkoumání dopadů horkého vzduchu na efektivitu 
Kjótských mechanismů byl předmětem řady vědeckých prací – mj. např. Böhringer, C., 
Moslener, U., Sturm, B. (2006): Hot Air for Sale: A Quantitative Assessment of Russia’s Near-
Term Climate Policy Options, ZEW Discussion Paper 06-016. 
92 angl. Emissions Trading 
93 angl. Clean Development Mechanism 
94 angl. Joint Implementation 
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které se dělí na části nazývané Jednotky přiděleného množství (AAU)95. Státy 

Dodatku I, které mají přebytek AAU96 mohou tyto AAU prodat státům, které 

mají naopak AAU nedostatek97. Tento tržní mechanismus umožňuje efektivní 

rozložení nákladů na snižování emisí skleníkových plynů mezi jednotlivými 

státy Dodatku I.  

 Mechanismus čistého rozvoje umožňuje státu Dodatku I investovat 

v zemích mimo Dodatek I do projektů snižování emisí a získat za tuto investici 

tzv. certifikované snížení emisí (CER)98. Takto získané CER může stát následně 

odečíst od celkového objemu skutečně vypuštěných emisí a snáze tak 

dosáhnout plnění svého cíle v rámci Kjótského protokolu. Projekty společné 

realizace jsou pak obdobné mechanismu čistého rozvoje s tím rozdílem, že se 

jedná o investice jednoho státu Dodatku I do jiného státu Dodatku I.  

 Dohromady tyto tři mechanismy položily základy jednomu 

z nejdynamičtěji se vyvíjejících globálních trhů – trh s uhlíkem99, jehož objem by 

mohl v roce 2020100 podle studie společnosti PointCarbon (2008)101 dosáhnout 

více než 3 000 miliard USD.  

 Kjótský protokol samozřejmě umožňuje snížení emisí skleníkových 

plynů i prostřednictvím vnitrostátních politik a opatření (tj. bez využití 

                                                 
95 angl. Assigned Amount Units 
96 ať už z důvodu horkého vzduchu nebo vzhledem k progresivním opatřením na snížení emisí 
skleníkových plynů 
97 Například Česká republika prodala část svých AAU v roce 2009 Japonsku a Španělsku za 
cenu cca 10 miliard Kč (Hospodářské noviny (2009): Po Japonsku prodá Česko přebytečné 
emisní povolenky i Španělsku, 14.10.2009, dostupné na http://ekonomika.ihned.cz/c1-
38648390-po-japonsku-proda-cesko-prebytecne-emisni-povolenky-i-spanelsku, staženo dne 
17.5.2010 v 23:00). 
98 angl. Certified Emission Reduction 
99 angl. carbon market 
100 tedy na konci očekávané druhé fáze plnění Kjótského protokolu 
101 PointCarbon (2008): Global Carbon Market, informace dostupná na 
http://www.triplepundit.com/2008/05/carbon-point-study-estimates-global-carbon-market-
could-top-3-trillion-by-2020/ (staženo dne 18.5.2010 ve 23:44) 
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kjótských mechanismů) a rovněž prostřednictvím zavádění opatření ke 

zvyšování propadů102 oxidu uhličitého.  

 Závěrem tohoto krátkého pojednání o Kjótském protokolu je třeba 

podotknout, že vzhledem k nepřesvědčivým výsledkům COP 15 v Kodani je 

v současné době budoucnost kjótských mechanismů po roce 2012 nejistá. 

V případě, že nebude ani na COP 16 v Cancúnu nalezena shoda ohledně 

budoucí podoby cílů a mechanismů pro období 2012 – 2020, je možné, že celý 

globální trh s uhlíkem skončí 31.12.2011, což by vedlo k významnému oslabení 

celosvětového boje s klimatickou změnou. 

2.4 Srovnání Peru a České republiky z pohledu mezinárodněprávní 

ochrany klimatu 

 Na mezinárodní úrovni vystupuje Česká republika v jednáních o 

ochraně klimatu v rámci bloku vyspělých zemí, jejichž úkolem jsou především 

mitigační opatření. Na druhou stranu, v porovnání zejména se starými 

členskými státy EU (EU 15) je postoj ČR k ochraně klimatu na mezinárodní 

úrovni spíše opatrná a česká politická a diplomatická reprezentace ve svých 

vyjádřeních často zdůrazňuje, že ačkoliv členství v EU i v OECD řadí ČR mezi 

vyspělé země, není česká ekonomika zdaleka tak silná, aby bylo možno 

očekávat, že unese stejnou tíhu mitigačních opatření, jako ekonomiky států 

Západní Evropy. To se projevilo například při COP 15 v Kodani v roce 2009, 

kde ČR a další nové členské státy v čele s Polskem prosazovaly, aby finanční 

pomoc rozvojovým zemím na boj s klimatickou změnou a jejími nepříznivými 

následky, o jejímž poskytnutí rozhodla EU, byla poskytována jednotlivými 

členskými státy podle toho, jaká je jejich hospodářská síla103.  

                                                 
102 angl. sinks 
103 ČTK (2009): Česko se bude v Kodani držet pozic EU, na summit pošle 25 lidí, 1.12.2009, 
dostupné na http://www.cizp.cz/2361_Cesko-se-bude-v-Kodani-drzet-pozic-EU-na-summit-
posle-25-lidi, staženo dne 21.5.2010 v 0:26 
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 Zdrženlivý postoj ČR k ochraně klimatu a boji s klimatickou změnou je 

dále umocňován výroky prezidenta Václava Klause, který nepovažuje existenci 

klimatické změny za prokázanou a patří k odpůrcům boje s klimatickou 

změnou na mezinárodní i národní úrovni.104 

 Peru v rámci mezinárodních jednání o změně klimatu vystupuje 

především jako člen skupiny G 77, což je skupina chudších, rozvojových zemí 

(převážně z oblasti globálního Jihu) fungující v rámci OSN jako kolektivní 

organizace propagující zájmy těchto států105 – v zásadě jako protiváha států G 8. 

V oblasti boje s klimatickou změnou tato skupina zdůrazňuje zejména nutnost 

podpory rozvojových zemí – a to nejen formou přímé finanční podpory, ale 

také pomocí transferu nejlepších dostupných technologií a technik. Ve svém 

vyjádření k výsledkům COP 15 v Kodani v prosinci 2009106 zdůraznila skupina 

G 77, že ačkoliv rozvojové země nesou hlavní tíhu dopadů klimatické změny, 

jejich hlas v rámci jednání stran (COP) stále není příliš slyšet, což bylo 

povtrzeno i v Kodani, kde členské státy G 77 nebyly přizvány k vytváření 

závěrečné Kodaňské deklarace.  

 Postoj skupiny G 77 v zásadě plně reflektuje i postoj Peru 

k mezinárodněprávní ochraně klimatu a boji s klimatickou změnou. 

Ministerstvo životního prostředí vyjádřilo očekávání Peru ohledně výsledků 

této konference následovně: „Očekává se jasná dohoda o povinném a 

bezpodmínečném snížení emisí skleníkových plynů ze strany vyspělých zemí a to o 45% 

do roku 2020 a o 95% do roku 2050. Tato dohoda musí být podrobena systému 

pravidelných revizí, každé 4 roky, aby bylo možné vyhodnotit aplikaci a efektivitu 

přijatých opatření. 

 Očekává se závazek vyspělých zemí poskytnout financování k tomu, aby 

rozvojové země mohly implementovat mitigační a adaptační opatření. Podle UNFCCC, 

                                                 
104 Detaily k postoji Václava Klause viz Klaus, V. (2009): Modrá, nikoliv zelená planeta, 
Dokořán, 2. a rozšířené vydání 
105 informace z http://www.g77.org/doc/index.html (dne 22.5.2010) 
106 dostupné na http://www.g77.org/statement/getstatement.php?id=091221 (dne 22.5.2010) 
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Peru potřebuje v průměru 431 až 453 milionů USD ročně pro mitigační opatření do 

roku 2030 y pro adaptační opatření ve stejném období v průměru 190 až 454 milionů 

USD ročně. 

 Odvážný návrh rozvojových zemí k dosažení 30% snížení emisí skleníkových 

plynů oproti současnému stavu do roku 2030 a 40% do roku 2050. 

 Jasně určená pravidla pro období po Kodani.“107 

 Ze stanoviska Peru108 dále vyplývá, že v rámci mitigačních opatření již 

Peru projevilo svou vůli přispět ke globálnímu úsilí zmírnit dopady klimatické 

změny tím, že se na Konferenci OSN o změně klimatu v Poznani v roce 2008 

zavázalo dosáhnout do roku 2010 nulových emisí plynoucích z deforestace. Co 

se týče adaptačních opatření, Peru zdůrazňuje nutnost finanční podpory ze 

strany vyspělých zemí a fakt, že je jednou ze zemí, jež jsou změnou klimatu 

nejvíce ohroženy. Věcně je jako nejdůležitější adaptační opatření v Peru 

uváděna ochrana primárního deštného pralesa v oblasti Amazonie (významné 

z hlediska ochrany biodiverzity a produkce kyslíku)109.   

 Je zjevné, že konference v Kodani nenaplnila očekávání ani Peru ani 

skupiny G 77, zejména vzhledem k tomu, že mezi vyspělými státy nepanuje 

shoda o tom, v jaké míře by který z nich měl nést náklady spojené s mitigačními 

a adaptačními opatřeními.  

 Srovnáme-li tedy postoj ČR a Peru k mezinárodněprávní ochraně 

klimatu, je možno říci, že tyto státy momentálně stojí na opačných stranách 

barikády. Peru patří do skupiny zemí, které mají zájem především na získání co 

                                                 
107 ¿Qué espera Perú de un acuerdo en Copenhague?, Ministerio del Ambiente del Perú, 
http://www.minam.gob.pe/cop15/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Ite
mid=54 (staženo dne 13.11.2009 ve 23:45; překlad autorka) 
108 Mitigación proactiva, Ministerio del Ambiente del Perú, 
http://www.minam.gob.pe/cop15/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Ite
mid=56 (staženo dne 14.11.2009 v 1:34, překlad autorka) 
109 Claves para la adaptación, Ministerio del Ambiente del Perú, 
http://www.minam.gob.pe/cop15/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Ite
mid=58 (staženo dne 14.11.2009 v 1:55, překlad autorka) 
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nejvíce prostředků k realizaci adaptačních opatření. Na druhou stranu ČR je 

člen skupiny zemí, které by měly prostředky rozvojovým zemím poskytnout a 

mimo to realizovat na národní a evropské úrovni mitigační opatření k snížení 

emisí skleníkových plynů, popřípadě i adaptační opatření k přizpůsobení se 

nepříznivým dopadům klimatické změny. Snahou vyspělých zemí, tedy i ČR, je 

pochopitelně poskytnout rozvojovým zemím v rámci transferu prostředků 

minimální nutný objem.  

 Tyto rozdílné zájmy – tj. zájem zemí G 77, reprezentovaných v této práci 

Peru, a zemí rozvinutých, které reprezentuje ČR, se opět setkají v roce 2011 na 

mezinárodní úrovni na COP 16 v mexickém Cancúnu, kde se rozvojové a 

rozvinuté země pokusí najíd shodu ohledně dalšího vývoje kjótských 

mechanismů. 
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3 Energetika a klimatické změny z pohledu evropského práva a 

andského společenství 

 V rámci evropského práva životního prostředí má právo klimatické 

změny významné postavení, což odráží fakt, že je to z vyspělých států právě 

Evropská unie, která se na mezinárodní úrovni profiluje jako lídr v boji 

s klimatickou změnou. Tato kapitola popisuje nejvýznamnější koncepční, 

strategické a právní dokumenty EU týkající se ochrany klimatu a jejich 

souvislosti s energetikou. Zvláštní pozornost je věnována zejména Evropskému 

systému obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS110) a způsobu, 

jakým tento systém ochrany klimatu zasahuje do energetického trhu EU i 

energetiky jednotlivých států. Ve druhé části této kapitoly jsou pak popsány 

dokumenty týkající se vztahu energetiky a ochrany klimatu na úrovni Andské 

skupiny111, což je útvar mezinárodního práva, který sdružuje Peru s dalšími 

zeměmi Latinské Ameriky a který nezastírá svou inspiraci evropskou 

hospodářskou a politickou integrací. Závěrečná, třetí část této kapitoly pak 

pohledy obou těchto nadnárodních celků na vztah energetiky a práva ochrany 

klimatu srovnává. 

3.1 Energetika a klimatické změny z pohledu evropského práva 

 Již od svého založení bylo Evropské společenství především směřováno 

k zajištění bezkonfliktního užívání klíčových surovin a technologií – konkrétně 

uhlí, oceli a nukleární energie. Jak naznačuje Obrázek 5, v rámci postupující 

evropské integrace zůstávala spolupráce při zajištění klíčových surovin a 

energií vždy klíčovým prvním pilířem.  

Obrázek 5 

                                                 
110 angl. European Union Emission Trading System 
111 špaň. Comunidad Andina – více informací na www.comunidadandina.org (staženo dne 
15.5.2010 v 20:39) 
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 V porovnání s energetikou je ochrana klimatu v rámci evropské integrace 

relativně novým, nicméně velmi významným prvkem, který energetiku v EU 

silně ovlivňuje, prostřednictvím standardních nástrojů práva, jakož i 

prostřednictvím ekonomických nástrojů, jako je například již zmíněný systém 

obchodovatelných emisních povolení EU ETS. V současné době je navíc třeba 

říci, že vzhledem k intenzitě, s níž se vyvíjí globální trh s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ovlivňuje právo ochrany klimatu energetiku ve všech jejích 

složkách (ovlivňuje tedy složení energetického mixu, technologie, techniky a 

procesy v energetice, ale i chování konečných spotřebitelů energií). 

3.1.1 EU ETS 

 Evropský systém obchodování s povolenkami na vypouštění emisí 

skleníkových plynů je mechanismus obdobný obchodování s emisemi v rámci 

kjótských mechanismů popsaných v kapitole 2.3 této diplomové práce. 

Jednotlivé členské státy mají v rámci EU ETS nastaveny své národní stropy112 

celkového objemu emisí skleníkových plynů, které jsou oprávněny vypustit do 

atmosféry během jednotlivých období EU ETS. Tyto stropy v první a druhé fázi 

EU ETS (2005 – 2007, respektive 2008 – 2012) byly nastaveny tak, aby EU při 

jejich dodržení splnila svůj společný závazek v rámci Kjótského protokolu, 

v třetí a následujících fází pak mají přispět k naplnění ambiciózních cílů 

snižování emisí, které si nastavila sama EU. Právním základem EU ETS je 

směrnice 2003/87/ES113, která vstoupila v účinnost 25. října 2003. 

 EU ETS je především vnitřní systém obchodování s emisními 

povoleními, který má členským státům pomoci efektivně rozložit břemeno 

nákladů na snižování emisí skleníkových plynů, k němuž se zavázaly v rámci 

                                                 
112 angl. caps 
113 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření 
systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o 
změně směrnice Rady 96/61/ES dostupná na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0087:CS:NOT (staženo dne 
22.10.2009 v 23:00) 
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 Dohody o sdílení břemene114 (státy EU 15) nebo svých individuálních 

cílů v rámci Kjótského protokolu (nové členské státy 12). Na rozdíl od 

obchodování s emisemi (AAU) v rámci Kjótského protokolu, v němž mohou být 

kupujícími a prodávajícími pouze vlády, jsou v rámci EU ETS povolenky na 

emise (EUA115) rozděleny na základě tzv. národních alokačních plánů (NAP)116 

mezi soukromé subjekty (zařízení)117, které je mohou dále prodávat přímo 

jiným subjektům118 nebo prostřednictvím některých energetických burz119. 

Přehled alokací povolenek pro období NAP 1 a NAP 2, vzájemné srovnání NAP 

1 a NAP 2 a také provnání alokace a skutečně verifikovaných emisí 

skleníkových plynů v období 2005 – 2007 poskytuje Tabulka 2.  

Tabulka 2 

 Ve vztahu ke Kjótskému protokolu je EU ETS tedy více méně svébytným 

systémem obchodování s emisemi skleníkových plynů, který je však 

s Kjótskými mechanismy provázán směrnicí 2004/101/ES120 (angl. tzv. Linking 

directive). Na základě této směrnice mohou členské státy provozovatelům 

umožnit používat v rámci EU ETS CER (od roku 2005) a ERU (od roku 2008). 

                                                 
114 viz Rozhodnutí Rady 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu 
k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném 
plnění závazků s tím spojených (dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0358:EN:HTML, staženo dne 
22.10.2009 v 23:03) 
115 angl. European Union Emission Allowance 
116 angl. National Allocation Plan  
117 Rozdělení bylo v první a druhé fázi EU ETS prováděno na základě Národních alokačních 
plánů a povolenky byly v plném objemu rozdělovány bezplatně. V třetí a následujících fázích 
(2012 – 2020 a post-2020) by se mělo od systému Národních alokačních plánů a bezplatného 
rozdělování povolenek (angl. grandfathering of EUA) postupně ustupovat směrem k aukcím, na 
nichž si provozovatelé zdrojů ze sektorů zařazených do EU ETS budou povolenky nakupovat. 
118 angl. over-the-counter transactions (OTC) 
119 mezi nejznámnější burzy, na nichž je možno obchodovat s EUA patří skandinávská 
Nordpool, lipská European Energy Exchange (EEX), londýnská European Climate Exchange 
atd. 
120 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s 
ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o 
vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
Společenství (dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0101:CS:HTML, staženo dne 
29.10.2010 v 23:30). 
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 Provozovatelé smí použít CER a ERU až do určitého procenta přídělu 

pro každé zařízení. Výši tohoto procenta určí členský stát EU v národním 

alokačním plánu. 

 EU ETS zahrnuje 29 činností uvedených v Příloze I směrnice 2003/87/ES 

v aktuálním platném znění, mezi něž nejnověji přibylo letectví. V rámci těchto 

29 činností mají být sníženy především emise oxidu uhličitého a dále zcela 

fluorované uhlovodíky a oxid dusný. Nejvýznamnější činností (z hlediska 

objemu vypouštěných emisí skleníkových plynů) zařazenou do EU ETS je 

bezpochyby výroba energií – tedy veřejná i podniková energetika. 

 EU ETS je svou podstatou velmi dynamický systém, který za dobu své 

existence zaznamenal řadu výrazných změn121, přičemž ještě výraznější změny 

se očekávají po roce 2012. Mezi tyto změny by měl patřit např. povinný nákup 

části povolenek v aukcích122, přidělování povolenek by se od roku 2013 mělo dít 

z úrovně EU přímo na jednotlivá zařízení (nikoliv prostřednictvím členských 

států a jejich NAP) aj. Změny EU ETS jsou shrnuty ve směrnici 2009/29/ES123, 

v jejímž rámci je pro energetiku významný čl. 10c, který se zabývá možností 

členských států přidělit energetickým zařízení za určitých podmínek část 

povolenek zdarma, mimo aukce. Cílem úpravy fungování EU ETS po roce 2012 

je zejména stabilizace tohoto systému, která by měla zabránit prudkým 

výkyvům cen EUA, které měly v první implementační fázi negativní dopady na 

energetický sektor (viz Obrázek 6). 

Obrázek 6 

                                                 
121 V druhé fázi EU ETS byly např. zařazeny do systému zařízení z dalších průmyslových 
sektorů (např. letectví nebo zpracování hliníku) a další skleníkové plyny (např. oxid dusný) 
apod. 
122 Procento povinně nakupovaných povolenek se má lišit podle toho, do kterého sektoru 
konkrétní zařízení spadá, nicméně koncem roku 2020 by již mělo být draženo 100% povolenek. 
123 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění 
směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství, dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:CS:PDF, staženo dne 
23.10.2010 v 1:41. 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že ovlivňování energetiky prostřednictvím 

EU ETS probíhá na několika úrovních. V prvé řadě obchodovatelná emisní 

povolení zvyšují ceny energií – elektřiny a tepla. Rostoucí ceny elektřiny a tepla 

pak mají vliv na zvýšení míry úspor energií konečnými spotřebiteli, kteří se 

snaží omezením spotřeby kompenzovat nárůst cen. Ceny EUA však také působí 

na skladbu energetického mixu, neboť ovlivňují relativní náklady produkce 

elektřiny a tepla z různých typů paliv124 - paliva s vysokým obsahem uhlíku se 

stávají relativně méně ekonomicky výhodnými ve srovnání s palivy 

nízkouhlíkovými a s obnovitelnými zdroji, což vede ke změně skladby investic 

v energetice a v dlouhodobém horizontu ke změně energetického mixu. EU ETS 

má samozřejmě vliv i na technologie užívané v energetickém sektoru. 

Zaváděny jsou technologie pohlcování uhlíku (CCS), ale ceny EUA především 

vyvíjí tlak na zvyšování technologické účinnosti elektrárenských a 

teplárenských technologií a eliminaci ztrát při přenosu energie.  

3.1.2 Koncepční a strategické dokumenty 

 Koncepční a strategické dokumenty hrají při formování evropského 

práva ochrany klimatu významnou úlohu, protože vytváří dlouhodobý rámec 

pro fungování tržních mechanismů EU ETS i pro tvorbu právních norem EU. 

Koncepce, politiky a strategie navíc zajišťují propojení práva ochrany klimatu 

s dalšími politikami, jako je například politika energetická.  

 Hlavní koncepční a strategické dokumenty125, jejichž účelem je ochrana 

klimatu, ale také energetika, lze rozdělit do tří kategorií – dokumenty zaměřené 

na ochranu klimatu z obecného hlediska, dokumenty upravující současně 

                                                 
124 Zatímco černouhelné elektrárny vypouštějí průměrně 0,9 tun CO2 na MWh vyrobené 
elektřiny, hnědouhelné elektrárny vypouští 1,25 tuny CO2 na MWh vyrobené elektřiny a 
elektrárny plynové 0,43 tuny CO2 na MWh vyrobené elektřiny (zdroj: David, J.H. (2006): EU 
Emission Trading The ETS so far: What have we learned?; Deutsche Bank presentation 
www.db.com). 
125 dostupné na stránce 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_en.ht
m, staženo dne 25.5.2010 v 23:34 
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ochranu klimatu a některou složku energetiky a dokumenty týkající se 

výzkumu a vývoje v oblasti ochrany klimatu a energetiky.  

Mezi nejvýznamnější dokumenty zaměřené na obecné koncepční otázky lze 

zařadit následující: 

• Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu – sdělení Komise z 9. 

února 2005126 

 Toto sdělení označuje klíčové prvky, které by měly obsahovat všechny 

strategie ochrany klimatu na úrovni EU. Těmito prvky jsou rozšiřování boje 

s klimatickou změnou na další sektory a státy (při dodržení zásady společné, 

ale diferencované odpovědnosti), které svou činností přispívají k vypouštění 

emisí skleníkových plynů, podpora inovací a rozvoje technologií, rozvoj 

ekonomických nástrojů boje s klimatickou změnou (systémy obchodovatelných 

emisních povolení) a podpora opatření směřujících k adaptaci na důsledky 

klimatické změny. 

 Přístup k vytváření strategií boje se změnou klimatu by podle tohoto 

dokumentu měl být multidisciplinární, protože jedině tak je možné zachytit 

jejich dopady na další sektorové politiky, jako je například politika dopravní, 

energetická nebo zemědělská127. Evropské politiky ochrany klimatu by rovněž 

měly být vhodně přizpůsobovány výsledkům mezinárodních jednání 

probíhajících v rámci COP i MOP.  

• Omezení globální klimatické změny na 2 stupně Celsia – cesta do roku 

2020 a dále - sdělení Komise z 10. ledna 2007128 

 Tento dokument navazuje na KOM(2005) 35, na výsledky odborných 

studií zaměřených na ekonomické, ekologické i společenské dopady klimatické 

                                                 
126 KOM(2005) 35 – Úřední věstník C 125 z 21. května 2005 
127 Např. podpora pěstování energetických plodin 
128 KOM(2007) 2 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
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změny a na předběžné výsledky první fáze EU ETS, a byl zpracován jako 

součást energetického balíčku KOM(2007) 1.  

 Hlavními doporučeními vyplývajícími z tohoto dokumentu pro 

stanovení cílů boje s klimatickou změnou na úrovni EU jsou zlepšení 

energetické účinnosti EU o 20% do roku 2020, zvýšení podílu obnovitelných 

zdrojů energie na 20% do roku 2020, rozvoj politik ekologicky bezpečného 

zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.  

 Jako vhodný nástroj k dosažení výše uvedených cílů označuje tento 

dokument systém EU ETS, nicméně pouze za předpokladu, že v něm dojde 

k několika podstatným změnám, zejména prodloužení alokačního období EU 

ETS na pět let, rozšíření EU ETS na další sektory a skleníkové plyny, sblížení 

alokačních mechanismů v jednotlivých členských státech EU a propojení EU 

ETS na další kompatibilní systémy obchodování s emisemi skleníkových plynů 

(jako jsou např. systémy v Kalifornii a v Austrálii). 

 Na mezinárodní úrovni zdůrazňuje tento dokument především investice 

do projektů realizovaných v rámci mechanismů čistého rozvoje, a to v rozsahu, 

který by mohl v některých případech pokrývat celá průmyslová odvětví 

v konkrétních rozvojových zemích. Tento dokument však zdůrazňuje nutnost 

sledovat pečlivě míru rozvoje jednotlivých států a objem jimi vypouštěných 

skleníkových plynů. Zatímco nejméně rozvinuté země by podle tohoto 

dokumentu neměly mít v rámci mezinárodních dohod o ochraně klimatu žádné 

závazné cíle snížení emisí, státy, které dosáhly úrovně rozvoje blízkého 

vyspělým státům, by se měly do mitigačních opatření (v rámci UNFCCC) 

zapojit plně. 

• 20 a 20 do roku 2020 - Změna klimatu je pro Evropu příležitostí – sdělení 

Komise z 23. ledna 2008129 - Klimaticko-energetický balíček130 

                                                 
129 KOM(2008) 30 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
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 Tento dokument navazuje na KOM(2007) 1 a KOM(2007) 2 a obsahuje 

komplexní rámec pro přechod EU na nízkouhlíkové hospodářství. Zdůrazněna 

je vůdčí role EU v mezinárodním boji s klimatickou změnou a opatření, která 

musí EU učinit, aby svou roli optimálně využila.  

 Dokument se dále zaměřuje na potenciální přínosy plynoucí z vhodně 

implementovaných opatření v boji s klimatickou změnou, jakými jsou 

například zvýšení zaměstnanosti v odvětvích navázaných na nízkouhlíkové 

technologie a obnovitelné zdroje, snížení spotřeby fosilních paliv a posílení 

energetické bezpečnosti EU.  

 I tento dokument zdůrazňuje, že snížení emisí skleníkových plynů v EU 

je možné dosáhnout prostřednictvím tří okruhů opatření – zvýšením 

energetické účinnosti, zvýšeným zapojením obnovitelných zdrojů a aktualizací 

systému obchodování s emisemi skleníkových plynů v EU. 

 Z dalších koncepčních dokumentů týkajících se obecně klimatické změny 

a opatření k boji je možné uvést následující: 

• Založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou unií a 

chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce 

ohroženy – sdělení Komise z 18. září 2007131, 

což je dokument, který upravuje strategii EU vůči zemím intenzivně 

ohroženým dopady klimatické změny, nebo  

• Zelená kniha Evropské komise z 29. června 2007 – Přizpůsobení se 

změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EU132, 

                                                                                                                                               
130 angl. Climate-energy package, který zahrnuje sdělení KOM(2008) 13, KOM(2008) 16, 
KOM(2008) 17, KOM(2008) 18, KOM(2008) 19 
131 KOM(2007) 540 finální - nepublikováno v Úředním věstníku 
132 KOM(2007) 354 finální - nepublikováno v Úředním věstníku, hodnocení dopadů k tomuto 
dokumentu viz KOM(2009) 147 finální (dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0387:FIN:EN:PDF, staženo dne 
22.4.2010 v 8:00) 
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která označuje nejvýznamnější dopady klimatické změny v Evropě a stanoví 

základní typy adaptačních opatření, jež by měla EU i jednotlivé členské státy 

uskutečnit. 

 Detailní koncepce opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zvýšení 

zapojení obnovitelných zdrojů do výroby energií v EU je upravena v 

koncepčních dokumentech týkajících se průniku energetiky a ochrany klimatu. 

Z hlediska této práce se dají za nejvýznamnější považovat následující: 

• Akční plán pro biomasu – sdělení Komise ze dne 28.2.2005133 

• Zelená kniha Evropské komise z 22. června 2005 o energetické účinnosti 

aneb Méně znamená více134 

• Zelená kniha Evropské komise z 8. března 2006 - Evropská strategie pro 

udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii135 

• Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností – sdělení Komise 

ze dne 19. října 2006136 

• Udržitelná výroba energie z fosilních paliv: dosažení téměř nulových 

emisí z uhlí po roce 2020 – sdělení Komise z 10. ledna 2007137 

• Energetická politika pro Evropu – sdělení Komise z 10. ledna 2007138 

• Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie: Obnovitelné zdroje energie 

v 21. století: cesta k udržitelnější budoucnosti – sdělení Komise z 10. 

ledna 2007139 

• Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty – sdělení Komise z 13. 

listopadu 2008140 

                                                 
133 KOM(2005) 628 finální – publikováno v Úředním věstníku C 49, 28.2.2005 
134 KOM(2005) 265 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
135 KOM(2006) 105 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
136 KOM(2006) 545 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
137 KOM(2006) 843 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
138 KOM(2007) 1finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
139 KOM(2006) 848 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
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 Poslední skupinou dokumentů, které mají vztah k ochraně klimatu a 

zároveň v energetice, jsou koncepce a strategie týkající se podpory vývoje v této 

oblasti. Klíčovým dokumentem v této kategorii je Evropský strategický plán 

pro energetické technologie (Plán SET) „Směřování k budoucnosti s nízkými 

emisemi uhlíku“ – sdělení Komise z 22. listopadu 2007141. Mezi základní 

krátkodobá opatření, která by ve vědě a výzkumu měla podporovat Evropská 

komise, řadí SET zejména projekty zvyšování účinnosti stávajících technologií 

v energetice a širšího komerčního uplatňování technologií, které jsou doposud 

spíše ve stádiu vývoje (např. biopaliva druhé generace apod.). V dlouhodobém 

horizontu by dle SET měla být uskutečňována opatření vedoucí k rozvoji 

nízkouhlíkových technologií – například v oblasti obnovitelných zdrojů, 

nukleární energie atp.  

 SET dále vyzývá ke zvyšování investic do výzkumu a vývoje nejen na 

celoevropské úrovni (například prostřednictvím programu Inteligentní energie 

- Evropa142 Evropské investiční banky), ale i na úrovni členských států.  

 V oblasti rozvojové spolupráce SET podporuje základní i aplikovaný 

výzkum, marketing a implementaci nízkouhlíkových technologií na celém 

světě, což by měla EU provádět ve spolupráci s dalšími vyspělými státy. 

Spolupráce s rozvojovými zeměmi by podle plánu SET měla být oboustranně 

výhodná – na jednu stranu pomáhattěmto zemím dostat se na cestu 

udržitelného rozvoje, na druhé straně vytvářet v těchto zemích obchodní 

příležitosti pro evropské společnosti. Prostředkem k realizaci rozvojové 

spolupráce v rámci SET by měly být zejména mechanismy čistého rozvoje. 

                                                                                                                                               
140 KOM(2008) 772 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
141 KOM(2007) 723 finální – nepublikováno v Úředním věstníku 
142 angl. Intelligent Energy – Europe dostupné na http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 
(staženo dne 27.5.2010) 
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3.1.3 Právní dokumenty 

 Evropská právní úprava, která se týká ochrany klimatu a jejích dopadů 

na energetiku, se odvozuje z hlavy XIX Smlouvy o založení Evropského 

společenství143, jež obsahuje zmocnění společných orgánů EU k vydávání 

sekundárních aktů práva zaměřených na ochranu klimatu. Samotná právní 

úprava se pak formálně sestává z poměrně vysokého počtu směrnic a 

rozhodnutí144. 

 Věcně lze, pro účely této práce, evropské právní dokumenty týkající se 

ochrany klimatu, rozdělit podle toho, na kterou složku energetiky (v širším 

slova smyslu – viz Obrázek 2) působí – tedy na předpisy, které ovlivňují 

energetický mix, předpisy týkající se technologií ve výrobě a přenosu energie, 

předpisy zaměřené na konečnou spotřebu energie a předpisy obecné právní 

předpisy z oblasti ochrany klimatu, které působí na všechny jmenované složky 

energetiky. 

Z hlavních právních předpisů evropského práva ochrany klimatu, které působí 

na všechny složky energetiky, patří: 

• Rozhodnutí Rady 2002/358/ES145 ze dne 25. dubna 2002 o schválení 

Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem 

Evropského společenství a o společném plnění závazků s tím spojených 

a jej konkretizující rozhodnutí Komise 2006/944/ES146 ze dne 14. 

prosince 2006, kterým se stanoví příslušné úrovně emisí přidělené 

Společenství a každému jeho členskému státu v rámci Kjótského 

protokolu podle rozhodnutí Rady 2002/358/ES 

                                                 
143 dostupné na  
http://www.prazsky-dum.eu/data/upload/static/smlouva_o_zalozeni_ES_po_NICE.pdf, 
staženo dne 27.5.2010 v 12:25. 
144 aktů sekundárního práva 
145 Op. cit. (angl. Burden Sharing Agreement) 
146 dostupné na¨ 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0944:CS:HTML, 
staženo dne 27.5.2010 v 12:25 
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• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES147 ze dne 13. října 

2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES 

a ji novelizující směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES148 

ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy 

Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému 

pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 

Společenství, 

• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES149 ze dne 11. 

února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve 

Společenství a provádění Kjótského protokolu a rozhodnutí Komise č. 

2005/166/ES150 ze dne 10. února 2005, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o 

mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a 

provádění Kjótského protokolu 

• Rozhodnutí Komise č. 2006/780/ES151 ze dne 13. listopadu 2006 o 

zabránění dvojímu započítávání snížení emisí skleníkových plynů v 

rámci systému obchodování s emisemi ve Společenství při projektových 

činnostech v rámci Kjótského protokolu v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 

2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit 

                                                 
147 Op.cit. 
148 Op.cit. (angl. Linking directive) 
149 dostupné na 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0156:CS:HTML 
(staženo dne 25.5.2010 v 11:00) 
150 dostupné na 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0166:CS:HTML 
(staženo dne 25.5.2010 v 11:07) 
151 dostupné na 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:316:0012:01:CS:HTML 
(staženo dne 25.5.2010 v 11:10) 
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systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 

Společenství152 

• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 406/2009/ES153 ze dne 23. 

dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby 

byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových 

plynů do roku 2020 

 Výše uvedené dokumenty upravují po právní stránce nejen principy EU 

ETS (které již byly popsány v kapitole 3.1.1), ale i technické podrobnosti 

uvádění EU ETS do praxe. Mezi tyto technické podrobnosti patří především 

právní úprava monitorování vypuštěného objemu emisí skleníkových plynů a 

vykazování těchto hodnot oproti množství EUA alokovanému v rámci NAP, 

zamezení dvojímu započítávání snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU 

ETS a CDM/JI apod.  

 EU ETS nicméně není jediným prostředkem, kterým se v zájmu ochrany 

klimatu snaží evropské normy ovlivňovat energetický sektor. Dne 27. října 2003 

byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/96/ES154, kterou se 

mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických 

produktů a elektřiny. Tato směrnice zavádí do evropského daňového systému 

takzvané ekologické daně, jejichž cílem je ovlivnění energetiky tak, aby výroba 

energií probíhala především z paliv s nízkým nebo neutrálním dopadem na 

klimatickou změnu a ekologickými technologiemi. Cílem této směrnice je 

zároveň ovlivnění spotřeby elektřiny směrem k úsporám na straně konečných 

spotřebitelů.  

                                                 
152 Op.cit. 
153 dostupné na 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0136:0148:CS:PDF 
(staženo dne 27.5.2010 v 10:17) 
154 dostupné na www.czp.cuni.cz/ekoreforma/EDR/32003L0096-CZ.doc (staženo dne 27.5.2010 
v 10:02) 
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 K dosažení výše uvedených cílů využívá tato směrnice minimální 

spotřební daň, která je uvalena na neekologická155 fosilní paliva156 a elektřinu 

produkovanou neekologickým způsobem157. Výše minimální sazby ekologické 

daně ilustruje Tabulka 3.  

Tabulka 3 

 Princip mechanismu, kterým ekologická daň působí na změnu 

energetického mixu, je v zásadě obdobný EU ETS, protože jeho základem je 

rovněž stimulace určitého typu chování subjektů působících v energetickém 

sektoru158 prostřednictvím cenových mechanismů. Minimální daň uvalená 

například na hnědé a černé uhlí zvyšuje cenu těchto paliv oproti zemnímu 

plynu nebo biomase. Zdražení uhlí zvyšuje relativní náklady výroby elektřiny a 

tepla z tohoto paliva, což stimuluje výrobce k přechodu ekologičtější paliva – 

jako je zemní plyn či biopaliva.  

 Zdanění elektřiny v kombinaci s možností osvobození elektřiny 

vyrobené ekologickým způsobem od této daně (např. vysoce účinnou 

kogenerací, fotovoltaikou aj. - viz poznámka pod čarou č. 157) stimuluje 

obdobným způsobem přechod ke kombinované výrobě elektřiny a tepla, nebo 

výrobě elektřiny větrné, solární aj. 

                                                 
155 Zemní plyn, který je z hlediska klimatické změny a ochrany životního prostředí považován 
za ekologické palivo, může být z ekologické daně za určitých podmínek osvobozen. Zmocnění 
k tomuto osvobození a jeho podmínky jsou uvedeny v článku 15 odst. 1 písm. g). Česká 
republika využila této možnosti a osvobodila od zdanění zemní plyn využívaný pro vytápění 
domácností. 
156 Pro úplnost je třeba dodat, že se ekologická daň týká mimo paliv pro energetické účely také 
pohonných hmot. 
157 Článek 15 odst. 1 písm. b), a d) umožňuje udělit elektřině produkované z obnovitelných 
zdrojů a elektřině vyrobené v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla s vysokou účinností 
částečné nebo úplné osvobození od ekologické daně. Směrnice dále umožňuje osvobodit 
částečně nebo úplně od ekologické daně elektřinu využitou k určitým účelům a dále některé 
typy technologické spotřeby elektřiny. 
158 od výrobců po konečné spotřebitele 
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 Doprovodný jevem ekologické daně uvalené na paliva a elektřinu je pak 

zvýšení spotřebitelských cen finálních energetických produktů159, což vede 

koncové zákazníky k úsporám energií. 

 Směrnici 2003/96/ES160 novelizují, relevantně pro ČR, směrnice Rady 

2004/74/ES161 ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, 

pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických 

produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň 

zdanění.  

 Výše uvedené právní dokumenty v rámci ochrany klimtau působí 

v zásadě na všechny složky energetiky. Existují však evropské právní 

dokumenty, které svým působením na konkrétní složku energetiky, k ochraně 

klimatu intenzivně přispívají. První takovou skupinou dokumentů jsou 

předpisy, které ovlivňují složení energetického mixu, zejména podporou 

zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny a na 

celkové spotřebě. Mezi nejvýznamnější z těchto dokumentů patří směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES162 ze dne 23. dubna 2009 o 

podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném 

zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tato směrnice nově upravuje 

podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů, stanoví závazné národní 

cíle zapojení obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a stanoví 

pravidla spojená s plněním těchto cílů. 

 Další skupinou právních předpisů, které přispívají k ochraně klimatu 

tím, že regulují určitou složku energetiky, jsou dokumenty, které upravují 
                                                 
159 Míra zvýšení ceny odpovídá schopnosti výrobce energií přenést své zvýšené náklady na 
konečného zákazníka. V oblasti výroby elektřiny je tato schopnost výrobců vysoká – vzhledem 
k tomu, že elektřina je nezbytným statkem – v případě výroby tepla je tato schopnost relativně 
nižší (http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=172, staženo dne 28.5.2010 v 23:33). 
160 Ibid. 
161 dostupná na 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0074:CS:HTML 
(staženo dne 28.5.2010 v 23:33). 
162 dostupné na  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0016:CS:PDF 
(staženo dne 24.5.2010 ve 12:00) 
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podporu využívání technologií výroby elektřiny a tepla s nízkými nebo 

nulovými emisemi skleníkových plynů, a dále ty dokumenty, které přispívají 

k zvyšování účinnosti technologických zařízení k výrobě energií. Do této 

kategorie spadá například směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/8/ES163 ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a 

elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a 

o změně směrnice 92/42/EHS, která usiluje o vytvoření vhodných podmínek 

pro vyšší využívání kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) v EU. 

Směrnice naznačuje, že vysoce účinné164 technologie KVET mohou přispět 

k ochraně životního prostředí i k boji s klimatickou změnou. 

 Poslední kategorií evropských právních dokumentů, které je z hlediska 

jejich významu pro energetiku a ochranu klimatu vhodné zmínit v této 

diplomové práci, jsou právní předpisy týkající se energetické účinnosti a úspor 

energií, které, jak již bylo uvedeno v kapitole 1.3 (viz také Obrázek 2), vedou 

koncového spotřebitele k omezení spotřeby energií. Snížení spotřeby energií 

vede ke snížení výroby energií, což je spojeno s omezením emisí skleníkových 

plynů. V porovnání s právními předpisy upravujícími EU ETS či ekologické 

daně, je právní úprava v oblasti úspor energií a energetické účinnosti výrobků 

poměrně starší – její základy byly položeny již na úplném počátku 

devadesátých let minulého století. Mezi nejvýznamnější právní dokumenty 

v této oblasti lze zařadit následující: 

• Směrnice Rady 92/42/EHS165 ze dne 21. května 1992 o požadavcích na 

účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva, 

                                                 
163 dostupné na  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0008:CS:HTML 
(staženo dne 24.5.2010 v 12:30) 
164 „Vysoce účinnou kombinovanou výrobou tepla a elektřiny" se rozumějí úspory energie vyšší než 10 
%.“ – odst. 11 preambule směrnice 2004/8/ES (ibid.). 
165 dostupné na 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:11:31992L0042:CS:PDF 
(staženo dne 24.5.2010 v 13:16) 
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• Směrnice Rady 92/75/EHS166 ze dne 22. září o uvádění spotřeby energie 

a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v 

normalizovaných informacích o výrobku, 

• Směrnice Rady 93/76/EHS167 ze dne 13. září 1993 o omezování emisí 

oxidu uhličitého prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti 

(SAVE), 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES ze dne 3. září 1996 o 

požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, 

mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES168 ze dne 16. 

prosince 2002 o energetické náročnosti budov, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES169 ze dne 6. 

července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign 

energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a 

Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES 

 Výše uvedené právní předpisy jsou na evropské úrovni doplňovány 

například v rámci plánu SET170 pobídkami pro výzkum, vývoj a inovace 

v oblasti energetiky, ale i zvyšování energetické účinnosti přístrojů a spotřebičů. 

                                                 
166 dostupné na 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:11:31992L0075:CS:PDF 
(staženo dne 24.5.2010 v 13:26) 
167 dostupné na 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0076:CS:HTML 
(staženo dne 24.5.2010 v 13:36) 
168 dostupné na  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0091:cs:HTML 
(staženo dne 24.5.2010 ve 12:10) 
169 dostupné na  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:cs:PDF 
(staženo dne 24.5.2010 ve 12:41) 
170 Op.cit. 
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3.2 Energetika klimatické změny z pohledu Andského společenství 

(CAN)171 

 Andské společenství bylo založeno v roce 1969 jako nadnárodní 

organizace podporující ekonomický rozvoj, hospodářský růst a blahobyt svých 

členů. Během osmdesátých let minulého století se postupně integrace členských 

států posilovala, mimo jiné i tím, že členské státy delegovaly na Andské 

společenství pravomoc vydávat právní normy společenství. I přes tuto 

pravomoc je však Andské společenství zaměřeno především na ekonomickou 

spolupráci a integraci s cílem postupného vytvoření Unie jihoamerických 

národů172, nadstátního útvaru inspirovaného Evropskou unií. V současné době 

jsou členskými státy Andského společenství Bolívie, Ekvádor, Kolumbie a Peru, 

přidruženými státy jsou Argentina, Brazílie, Chile, Paraguay a Uruguay a 

pozorovateli jsou Mexiko a Panama.  

 Co se rozsahu agendy týče, je Andské společenství poměrně 

ambiciózním projektem, neboť zahrnuje více než 40 oblastí – od politik boje 

s drogovou mafií přes úpravu cel až po spolupráci v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, telekomunikací nebo energetiky. Ochrana životního prostředí je 

rovněž jednou z významných položek agendy Andského společenství, přičemž 

boj s klimatickou změnou je v této oblasti jedním ze tří nejvýznamnějších 

témat173.  

 Postoje Andského společenství k boji s klimatickou změnou přibližně 

odpovídají postojům skupiny G77 popsanými výše v této práci v kapitole 2.4 – 

tj. zdůrazňují fakt, že příspěvek členských států Andského společenství ke 

klimatické změně byl velmi malý, zatímco negativní dopady klimatické změny 

                                                 
171 informace dostupné na www.comunidadandina.org 
172 špaň. Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
173 Dalšími tématy je ochrana biodiverzity a vodních zdrojů. 
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na tyto země jsou významné174. Vzhledem k tomu, že se státy Andského 

společenství potýkají s chudobou175 a s dalšími zásadními problémy životního 

prostředí176, nedá se očekávat, že by prostředky na boj s klimatickými změnami 

byly schopny investovat ze svých rozpočtů. Cílem Andského společenství je 

tedy především získat od vyspělých států finanční prostředky a technologie, 

které by jeho členům umožnily realizovat adaptační opatření ke zmírnění 

následků klimatické změny a nadále pokračovat v ekonomickém rozvoji a boji 

s chudobou. S tímto cílem členské státy Andského společenství ratifikovaly 

UNFCCC i Kjótksý protokol a v tomto smyslu i aktivně vystupují na 

konferencích stran (naposledy na COP15 v Kodani177).  

 Za hlavní opatření, která mají přispět k naplňování výše citovaného cíle 

Andského společenství, označují oficiální dokumenty této organizace178 

především širší implementaci mechanismů čistého rozvoje, realizace 

adaptačních opatření a podpora výzkumu a vývoje v oblasti nízkouhlíkových 

technologií. Od vyspělých států Andské společenství očekává, že mu poskytnou 

prostředku k udržitelnému financování těchto opatření.  

 Základní koncepční dokumenty vydané Andským společenstvím jsou 

následující: 

                                                 
174 Spočívají především v zesílení fenoménu El Niňo (který již byl zmíněn výše v kapitole 1.4.3) 
a dalších přírodních katastrof, v ústupu ledovců, s nímž souvisí i nedostatek pitné vody a 
pokles výroby energie z vodních elektráren (dle 
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/cambio_climatico.htm je v členských státech 
CAN v průměru více než 60% celkové výroby elektřiny pochází z vodních elektráren), a 
v ohrožení biodiverzity. 
175 dle http://www.comunidadandina.org/desarrollo/cambio_climatico.htm se podíl lidí 
žijících v chudobě nebo v extrémní chudobě v členských státech CAN pohybuje až k 50% 
celkové populace.  
176 Znečištění vod a ovzduší, eroze a desertifikace apod. 
177 Nejvýrazněji se z představitelů členských států CAN projevoval prezident Bolívie, Evo 
Morales (viz http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/16/evo-morales-hugo-
chavez, staženo dne 28.5.2010 v 18:22). 
178 dle oficiální webové stránky dostupné na 
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/cambio_climatico.htm (staženo dne 28.5.2010 
v 18:32) 
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• A odkud začneme? Priority Andského společenství v boji s klimatickou 

změnou179, 

• Klima je závažná věc180. 

 Oba tyto dokumenty jsou nezávazné a rozebírají detailněji postoje 

Andského společenství k boji s klimatickou změnou a možnosti, které se 

Andskému společenství otevírají v této oblasti na národní i mezinárodní úrovni. 

 Ryze pozičním dokumentem, připraveným Andským společenstvím jako 

podklad pro mezinárodní jednání o otázkách boje s klimatickou změnou, je 21 

návrhů pro 21. století, které v roce 2007 schválilo více než 1550 účastníků 

Mezinárodního kongresu o klimatické změně „Clima Latino“181. 

3.3 Srovnání právních pohledů na energetiku a klimatické změny EU a 

Andského společenství (CAN) 

 Andské společenství i Evropská unie jsou nadnárodní organizace, jejichž 

členy jsou státy, které na tyto organizace převedly některé ze svých pravomocí. 

Jak ukazuje Tabulka 4, územní rozlohou se jedná o velké celky – rozloha EU je 

4,2 mil. km2, rozloha CAN je o něco menší – celkem 3,8 mil. km2. Geografická 

poloha řadí CAN mezi oblasti globálního Jihu, EU je typickým regionem 

globálního Severu (Obrázek 7). 

Obrázek 7 

 Z hlediska počtu obyvatel je EU s takřka 500 miliony pětinásobně větší 

než CAN. Srovnáme-li HDP obou celků, potvrdí se, že zatímco země EU se řadí 

mezi bohatší oblasti světa - s HDP v roce 2008 přesahujícím 15 377 052 mil. USD 

                                                 
179 Comunidad Andina (2007): ¿Y por dónde comenzamos? Prioridades de la Comunidad 
Andina ante el Cambio Climático, dostupné na 
http://www.comunidadandina.org/public/libro_75.htm, staženo dne 28.5.2010 v 19:15 
180 Comunidad Andina (2007): Cosa seria este clima, dostupné na 
http://www.comunidadandina.org/public/libro_78.htm, staženo dne 28.5.2010 v 19:38 
181 informace z http://www.comunidadandina.org/ingles/quienes/events.htm (staženo dne 
28.5.2010 ve 21:30) 
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– CAN je sdružením chudších zemí rozvojových – s HDP, které v roce 2008 

nepřesáhlo 408 mil. USD. 

Tabulka 4 

 CAN je organizací výrazně mladší než EU, jeho základy byly položeny 

teprve v roce 1969, a v jeho vývoji je patrná silná inspirace evropskou integrací, 

jež je, nicméně, v podmínkách nestabilních politických režimů Latinské 

Ameriky, je obtížně napodobitelná.  

 Jak vyplývá z kapitoly 3.1, pro EU je boj s klimatickou změnou jednou 

z prioritních oblastí evropských politik, která silně ovlivňuje jiné sektorové 

politiky (například politiku energetickou), a jako taková je zasazena do 

komplexního, propracovaného systému strategických a koncepčních 

dokumentů provázaných mezi sebou i s jinými sektorovými politikami. 

Povinnosti v oblasti ochrany klimatu jsou členským státům EU ukládány 

formou sekundárních aktů evropského práva (viz kapitola 3.1.3). Věcně 

pokrývají koncepční i právní dokumenty EU všechny složky energetiky (tak jak 

byly definovány v kapitole 1.3) a soustředí se především na mitigační opatření. 

 Na druhou stranu pro CAN není boj s klimatickou změnou zásadní 

prioritou, neboť i přes rozsah agend, jimiž se toto uskupení zabývá, je založeno 

především za účelem hospodářské integrace a boj s klimatickou změnou 

zůstává spíše okrajovou agendou. Tomu nasvědčuje i fakt, že postoj CAN k boji 

s klimatickou změnou upravují pouze tři právně nezávazné dokumenty, 

z nichž jeden je ryze politickým stanoviskem pro mezinárodní jednání, a zbylé 

dva jsou dokumenty strategické. 

 Věcně se CAN v oblasti boje s klimatickou změnou zabývá především 

adaptačními opatřeními – a způsobem, jak na tato opatření získat prostředky na 

mezinárodní úrovni. Z hlediska působení na energetiku a její složky obsahují 

dokumenty CAN především obecná ustanovení týkající se nepříznivých 

dopadů klimatické změny na výrobu elektřiny v členských státech CAN. Ve 
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strategických dokumentech CAN je dále možné najít odkazy na možnosti 

vyššího potenciálu využití obnovitelných zdrojů energie v rámci energetického 

mixu, neboť členské státy CAN k tomu mají vhodné přírodní podmínky. 

 Lze tedy uzavřít, že zatímco pro EU je ochrana klimatu a přechod na 

nízkouhlíkovou ekonomiku jednou z prioritních oblastí její vnitřní i 

mezinárodní politiky, pro CAN je tato oblast v zásadě zajímavá pouze jako 

možnost přilákání zahraničních investic do mechanismů čistého rozvoje a 

finančních prostředků pro adaptační opatření. Z hlediska formy je úprava 

ochrany klimatu v EU uspořádaná do vzájemně provázaných koncepčních i 

právních dokumentů, CAN tuto oblast upravuje pouze v podobě obecné 

koncepce, která není právně závazná a na mnoha místech má spíše charakter 

obecné deklarace než strategického dokumentu. 
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4 Energetika a klimatické změny z pohledu práva ČR a Peru 

 Tato kapitola se zabývá srovnáním právní úpravy ochrany klimatických 

změn a jejího vztahu k energetice z pohledu práva České republiky a z pohledu 

právní úpravy Peru. Cílem tohoto srovnání je identifikovat, do jaké míry se 

v těchto zemích liší právní regulace v ochraně klimatu a její nástroje a jakým 

způsobem tyto odlišnosti v těchto zemích ovlivňují energetiku. V rámci tohoto 

srovnání reprezentuje ČR rozvinutý stát globálního Severu, zatímco Peru 

zastupuje rozvojové země globálního Jihu.  

 Struktura této kapitoly je obdobná kapitole 3. Nejprve je popsána právní 

úprava ČR, následně právní úprava Peru (obě v členění na koncepční a právně 

závazné dokumenty) a v závěru budou obě úpravy porovnány.  

4.1 Energetika a klimatické změny z pohledu práva ČR 

 Právní úprava vztahu energetiky a klimatických změn je v ČR ovlivněna 

několika klíčovými faktory – zejména členstvím ČR v EU, transformací 

ekonomiky na počátku devadesátých let minulého století a geografickými 

podmínkami. Jak již bylo řečeno v kapitole 1.4.2, díky své geografické pozici 

v centru Evropy, je ČR z hlediska negativních dopadů klimatické změny jednou 

z nejméně zasažených zemí. V globálním měřítku tedy potřebuje ČR realizovat 

relativně méně adaptačních opatření než například většina států globálního 

Jihu.  

 Z hlediska mitigačních opatření v rámci plnění povinností státu Dodatku 

I je pro ČR významné, že s pádem Železné opony padla v ČR na počátku 

devadesátých let minulého století i většina českého těžkého průmyslu, který byl 

velkým emitentem skleníkových plynů. Následně proběhla postupná 

modernizace a restrukturalizace českého průmyslu směrem k účinnějším a 

efektivnějším technologiím a k modernějším průmyslovým odvětvím méně 

náročným na spotřebu surovin. Díky tomuto modernizačnímu procesu poklesly 
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v ČR v první polovině devadesátých let, bez jakýchkoliv mitigačních opatření, 

emise skleníkových plynů (viz Obrázek 8).  

Obrázek 8 

 Vzhledem k tomu, že základní rok, vůči němuž má ČR v rámci plnění 

svých závazků dle Kjótského protokolu snížit emise skleníkových plynů, je rok 

1990, může ČR během let 2008 – 2012 své emise skleníkových plynů zvýšit (ČR 

je jednou ze zemí, které mají přidělený tzv. horký vzduch – viz poznámka pod 

čarou 91).  

 Oba výše zmíněné faktory snižují nároky, které na ČR klade její účast 

v mezinárodních iniciativách v boji s klimatickou změnou. Členství ČR v EU je 

pak naopak faktorem, který ČR nutí k většímu úsilí v ochraně klimatu. 

4.1.1 Koncepční a strategické dokumenty 

 Koncepční a strategické dokumenty tvoří rámec českého práva ochrany 

klimatu. Věcně lze tyto dokumenty, podobně jako koncepční dokumenty 

evropské, rozdělit podle toho, zda se týkají průřezově ochrany klimatu (s 

dopady na energetiku) nebo pouze některé ze složek energetiky.  

 Důležitým koncepčním dokumentem, který však byl Ministerstvem 

životního prostředí v květnu 2009 dán pouze k diskuzi a není schválen 

vládou182, je Politika ochrany klimatu v České republice (2009)183. Tento 

dokument je koncipován jako průřezová strategie pro boj s klimatickou změnou 

v České republice, věcně zahrnuje oblast adaptačních i mitigačních opatření a je 

provázán na další strategické dokumenty184 - především z oblasti energetiky a 

dopravy.  

                                                 
182 Zámyslický, P. (2009): Politika ochrany klimatu v České republice, časopis Ochrana přírody – 
zvláštní číslo, článek dostupný na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-
cislo/politika-ochrany-klimatu-v-ceske-republice.html (staženo dne 30.5.2010 v 11:07) 
183 Op. cit. 
184 Zámyslický, P. (2009)  
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 Politika ochrany klimatu v České republice (2009)185 systematicky 

navazuje na evropský Klimaticko-energetický balíček186, který byl Evropským 

Parlamentem definitivně schválen koncem roku 2008. V souladu s Klimaticko- 

energetickým balíčkem identifikuje Politika ochrany klimatu v České republice 

opatření, jejichž prostřednictvím bude možné dosáhnout snížení emisí 

skleníkových plynů v takovém objemu, aby ČR splnila své závazky na úrovni 

EU. Potenciál tohoto snížení v jednotlivých průmyslových sektorech, 

zemědělství a pro domácnosti se výrazně liší – nejvyšší prostor pro snižování 

emisí skleníkových plynů je identifikován v oblasti energetiky (viz Tabulka 5), 

kde by kombinace vyššího zapojení obnovitelných zdrojů, jaderné energetiky a 

zemního plynu do výroby elektřiny mělo vést ke snížení emisí skleníkových 

plynů z tohoto odvětví až o 21 mil. tun CO2e. 

Tabulka 5 

 Mezi konkrétními opatřeními pro snížení emisí skleníkových plynů se 

vztahem k energetice, mimo výše uvedených, uvádí Politika ochrany klimatu 

v České republice (2009)187 dále podporu rozvoje kombinované výroby 

elektřiny a tepla, zvyšování účinnosti energetických zdrojů, ale i účinnosti 

v průmyslu, změny palivového mixu a dále ovlivňování spotřeby energií 

prostřednictvím různých typů opatření ke zvyšování účinnosti spotřebičů, 

budov, apod. a k posilování úspor energií.  

 Důraz kladený Politikou ochrany klimatu v České republice (2009)188 na 

opatření v oblasti energetiky vysvětluje následující Tabulka 6. 

Tabulka 6 

 Náklady výše uvedených opatření odhadlo Ministerstvo životního 

prostředí na cca. 21, 6 miliard Kč do roku 2020, tento odhad zahrnuje 

                                                 
185 Ibid. 
186 Op. cit. (KOM(2008) 30 finální) 
187 Ibid. 
188 Ibid. str. 50 
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především očekávané náklady na realizaci adaptačních opatření a některé 

odhadnutelné náklady dopadů opatření mitigačních.  

 Vzhledem k tomu, že Politika ochrany klimatu v České republice 

(2009)189 je zatím, jak již bylo řečeno pouze návrhem Ministerstva životního 

prostředí k diskuzi, zůstává základním strategickým dokumentem v oblasti 

ochrany klimatu Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR 

(2004)190.  

• Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004) 

 Tento dokument z roku 2004 obsahuje základní informace o dopadech 

klimatické změny v ČR i ve světě, o mezinárodních i evropských iniciativách 

v oblasti boje s klimatickou změnou, analyzuje podmínky ČR k realizaci 

adaptačních i mitigačních opatření a identifikuje opatření, která je potřeba 

přijmout k naplnění závazků plynoucích ČR z Kjótského protokolu i 

z evropského práva a k tomu, aby ČR i přes snižování emisí skleníkových 

plynů zůstala konkurenceschopnou ekonomikou. 

 Součástí tohoto dokumentu je analýza několika scénářů vývoje objemu 

vypuštěných emisí skleníkových plynů191 do roku 2020. Tyto scénáře jsou 

rozděleny na vysoký, referenční a nízký scénář v návaznosti na očekávaný 

průměrný meziroční růst HDP (4%, 3,5% a 3%) a hodnotí, jaká opatření je nutné 

realizovat v případě každého z těchto uvedených scénářů. Výsledky této 

analýzy naznačují, že v případě všech tří hodnocených scénářů bude ČR muset 

realizovat dodatečná opatření k omezování emisí skleníkových plynů, aby do 

roku 2020 došlo ke snížení jejich emisí v souladu s povinnostmi ČR v rámci EU. 

                                                 
189 Ibid. 
190 který byl připraven Ministerstvem životního prostředí podle požadavků rozhodnutí Rady 
Evropské unie 99/296/ES a schválen usnesením vlády ČR č. 187 ze dne 3. března 2004 (viz 
informace http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zmirnovani_dopadu_zmeny_klimatu, 
staženo dne 29.5.2010 ve 12:30) 
191 Ibid. str. 48 
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 V roce 2007 provedlo Ministerstvo životního prostředí vyhodnocení 

Národního programu z hlediska účinků a emožností přijatých opatření včetně 

srovnání výchozího stavu se snížením emisí dosaženým od přijetí Národního 

programu192. Vyhodnocení Národního programu na zmírnění dopadů změny 

klimatu v ČR193 označilo za hlavní úspěchy implementace opatření k ochraně 

klimatu v ČR zejména pozvolné zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na 

hrubé výrobě elektřiny, zavádění adaptačních opatření v oblasti vodního 

hospodářství a také rozvoj environmentální výchovy a osvěty. Jako nejslabší 

místa opatření v boji s klimatickou změnou tento dokument vyhodnotil 

zvyšování emisí skleníkových plynů v dopravě a pomalý nárůst úspor na 

straně domácností i průmyslových podniků. 

 Oba výše zmíněné dokumenty (Národní program na zmírnění dopadů 

změny klimatu v ČR i jeho vyhodnocení) obsahují seznam konkrétních 

právních a koncepčních dokumentů, které je třeba v rámci boje s klimatickou 

změnou doplnit, změnit či nově zavést. Z těchto dokumentů jsou 

nejvýznamnější následující strategie a koncepce: 

• Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie (EFEKT)194 

 Jedná se o státní program schvalovaný vždy na dobu jednoho roku. Jeho 

cíle jsou dle informací z MPO195 následující: „Program EFEKT je určen na podporu 

energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Dotace 

jsou poskytovány především na informační a osvětovou činnost pro veřejnost v oblasti 

úspor energie. Program se zaměřuje nejen na finanční podporu energetických 

konzultačních středisek EKIS, která bezplatně poskytují veřejnosti informace o úsporách 

                                                 
192 Dne 16.4. 2008 vyhodnocení schválila vláda České republiky. Informace dostupná na 
http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zmirnovani_dopadu_zmeny_klimatu (staženo dne 
30.5.2010 ve 13:17) 
193 dostupné na http://www.mzp.cz/cz/vyhodnoceni_narodniho_programu, staženo dne 
30.5.2010 v 13:20 
194 informace na http://www.mpo—efekt.cz/, staženo dne 30.5.2010 v 13:34 
195 http://www.mpo.cz/dokument66886.html, staženo dne 30.5.2010 v 13:37 
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energie, ale dotační podpora je určena i pro pořádání vzdělávacích seminářů a 

konferencí a také pro vydávání publikací se zaměřením na úspory energie a využívání 

obnovitelných zdrojů energie. Státní podporu lze získat také na menší investiční akce v 

oblasti výroby a úspor energie. Specialitou programu EFEKT je, že podporu lze čerpat 

předem, nikoli zpětně po ukončení akce.“ 

 Rozpočet programu EFEKT pro rok 2010 ze strany MPO je 40 mil. Kč.196 

 Programy podpory projektů, které přispívají k ochraně klimatu, byly a 

jsou realizovány i v rámci činností Státního fondu životního prostředí197. 

 Významnými průřezovými dokumenty, které se svým věcným obsahem 

dotýkají ochrany klimatu a energetiky jsou rovněž Státní energetická koncepce 

(2004) a Státní politika životního prostředí (2004 – 2010)198.  

• Státní politika životního prostředí (2004 – 2010)  

 Tento dokument dává politiku v oblasti ochrany klimatu do souvislosti 

s dalšími strategiemi a opatřeními v oblasti ochrany životního prostředí a jeho 

složek. Státní politika životního prostředí199 identifikuje ve vztahu k ochraně 

klimatu jako vhodná opatření podporu realizace adaptačních opatření, 

vytvoření systému finanční podpory výzkumu dopadů změny klimatu v ČR 

(studie zranitelnosti) a podporu obchodování s emisemi skleníkových plynů 

(zejména prostřednictvím aktivního zapojení se do EU ETS a kjótských 

mechanismů). 

                                                 
196 V minulých letech byla část programu EFEKT i v gesci Ministerstva dopravy, které z něj 
podporovalo rozvoj biopaliv (viz 
http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Programy+a+projekty/Uspora+energie/Uspora_energie.
htm, staženo dne 30.5.2010 v 13:42) 
197 informace viz http://www.sfzp.cz/sekce/193/aktuality/ (staženo dne 30.5.2010 v 13:59) 
198 dostupné na 
 
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/C91BF4C5BDF30035C1256F50002AF485/$file/spzp_last.p
df (staženo dne 30.5. 2010 v 14:05) 
199 Ibid. str. 22 
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 Další požadavky a opatření v zájmu ochrany klimatu, uvádí Státní 

politika ochrany životního prostředí v sekci věnované energetice200 a týkají se 

především většího využití obnovitelných zdrojů, zvyšování účinnosti 

energetických technologií, výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a snižování 

energetické náročnosti spotřebičů a budov. 

• Státní energetická koncepce (2004) a návrh Aktualizace státní energetické 

koncepce 201 

 Tento dokument definuje hlavní cíle rozvoje české energetiky a opatření 

k jejich dosažení s výhledem do roku 2030. Formou scénářů pak analyzuje 

dopady zavedení těchto opatření na českou energetiku – zejména na skladbu 

energetického mixu, energetickou bezpečnost a růst české ekonomiky. 

Vzhledem k úzké provázanosti energetiky a ochrany klimatu, která již byla 

popsána výše v této práci, obsahuje i tento dokument kapitoly věnované této 

problematice.  

 Státní energetická koncepce (2004) schválená usnesením vlády České 

republiky č. 211 ze dne 10. března 2004 označuje ochranu klimatu, respektive 

snižování emisí skleníkových plynů, za cíl se středně vysokou prioritou202, 

podobně jako maximalizaci účinnosti elektrospotřebičů203. Maximalizaci 

účinnosti výroby energií, úspor tepla a podporu vyššího využití obnovitelných 

zdrojů pak tato koncepce označuje jako cíle s vysokou prioritou204.  

 K dosažení výše uvedených environmentálních cílů Státní energetická 

koncepce (2004)205 doporučuje zavedení programů podpory výzkumu a vývoje 

v energetice, včetně využití možností poskytovaných v rámci 6. akčního 

                                                 
200 Ibid. str. 24 
201 vše dostupné na http://www.mpo.cz/dokument5903.html (staženo dne 30.5. 2010 v 14:05) 
202 Ibid. str. 6 
203 Ibid. str. 4 
204 Ibid. str. 5 
205 Ibid. str. 10 
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programu EU a programu dle rozhodnutí EP a Rady 1230/2003/ES206, a 

harmonizaci daňové soustavy ČR se směrnicí č. 2003/96/ES, o daních 

energetických výrobků a elektřiny (viz následující kapitola této práce). Dále se 

doporučuje vyšší využití obnovitelných zdrojů energie a KVET.  

 Návrh Aktualizace Státní energetické koncepce z února 2010207 se od 

těchto opatření výrazně neodchyluje, nicméně zdůrazňuje, že realizace 

některých z nich může být velmi nákladná nebo dokonce nevhodná. K většímu 

zapojení obnovitelných zdrojů Aktualizace (2010)208 podotýká, že rozvoj těchto 

zdrojů je u nás výrazně omezen, a to nejen přírodními podmínkami, ale i 

možnostmi elektrizační soustavy a negativním postojem obyvatel k některým 

typům obnovitelných zdrojů (např. vítr, bioplyn). Výrobě elektřiny z některých 

nízkouhlíkových zdrojů, které by přispěly ke snížení emisí skleníkových plynů 

z energetiky, zase brání jiné specifické překážky – jako je v případě zemního 

plynu (který je do ČR importován) zájem státu na zvyšování energetické 

nezávislosti, nebo administrativní překážky v případě jaderné energetiky. Jasný 

potenciál pro boj s klimatickou změnou Aktualizace (2010)209 spatřuje 

v úsporách energie a vyšší energetické účinnosti, neboť v ČR stále přetrvává 

vyšší energetická náročnost HDP v porovnání s jinými členskými státy EU (viz 

Obrázek 9). 

Obrázek 9 

 Schválení Aktualizace (2010)210 vládou by mělo Státní energetickou 

koncepci (2004) uvést do souladu s nejnovějším vývojem evropské legislativy 

v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. 

 Další koncepční dokumentya strategie, které se týkají energetiky (nebo 

některé z jejích složek) a ochrany klimatu v ČR jsou například ještě následující: 

                                                 
206 Op.cit.  
207 Op. cit. 
208 Ibid. str. 10  
209 Ibid. 
210 Ibid. 
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• Národní program nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 

zdrojů na roky 2006 - 2009211, 

• Politika územního rozvoje České republiky212. 

 Samozřejmě, existuje celá řada dalších strategií a koncepcí, které se týkají 

energetiky, jejích složek a ochrany klimatu213 - nicméně pro potřeby této práce 

se výše uvedený výčet jeví svým rozsahem jako dostatečný. 

4.1.2 Právní dokumenty 

 Tato kapitola představuje základní přehled dokumentů týkajících se 

ochrany klimatu, energetiky a jejích složek. Popsány jsou nejvýznamnější české 

právní předpisy, které transponují do českého práva evropskou právní úpravu 

ochrany klimatu (popsanou v kapitole 3.1), i předpisy, které upravují oblast 

ochrany klimatu a energetiky na ryze národní úrovni. Texty zákonů jsou 

převzaty z webového portálu veřejné správy214. 

• Zákon č. 86/2002  Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění 

 Tento zákon obsahuje základní práva a povinnosti osob a působnost 

správních úřadů při ochraně klimatického systému Země před nepříznivými 

účinky fluorovaných skleníkových plynů a dalších látek ovlivňujících 

klimatický systém Země215. ¨ 

                                                 
211 dostupné na http://www.mpo.cz/dokument6742.html (staženo dne 30.5.2010 v 16:05), 
informace MPO uvádí, že se jedná o „rámcový dokument schvalovaný vládou ČR 1x za 4 roky na 
základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Je společný dokument ministra průmyslu a 
obchodu a ministr životního prostředí“, z čehož vyplývá, že by tento dokument měl být tento rok 
aktualizován a schvalován na další 4 roky. Z tohoto důvodu je uveden v této diplomové práci. 
212 dostupné na http://www.mmr.cz/getdoc/490349d8-0a90-43ea-8354-9ed1e677c08e/Politika-
uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky (staženo dne 30.5.2010 v 16:10) 
213 A nejde jen o dokumenty na celostátní úrovni – zajímavým předmětem dalšího výzkumu by 
byly například i územní energetické koncepce zpracovávané kraji. 
214 dostupné na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/715/_s.155/699/place (předpisy 
staženy dne 30.4.2010) 
215 Ibid. §1 odst. 1 písm. c) 



73 

 

 V obecné rovině tento zákon ukládá216 všem fyzickým a právnickým 

osobám povinnost omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat 

množství vypouštěných znečišťujících látek. Za znečišťující látku se podle 

tohoto zákona217 považuje mimo jiné jakákoliv látka vnesená do vnějšího 

ovzduší, která má vliv na klimatický systém Země. Tato obecná povinnost, při 

extenzivním výkladu, mimo jiné stanoví například na to, že by spotřebitelé měli 

předcházet znečištění ovzduší emisemi skleníkových plynů koupí energeticky 

účinných spotřebičů, nebo že by výrobci energií měli z téhož důvodu využívat 

k výrobě nízkouhlíkové technologie. Z povinnosti omezovat vypouštění emisí 

skleníkových plynů pak lze extenzivním výkladem nepřímo dovodit povinnost 

úsporného nakládání s energiemi218, což z tohoto ustanovení činí jeden z pilířů 

ochrany klimatu. 

 V oblasti ochrany klimatu tento zákon dále upravuje evidenci zdrojů 

znečišťování a inventarizaci objemu vypuštěných emisí skleníkových plynů, 

autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů219, hlava III zákona 

se zaměřuje na ochranu klimatu před nepříznivými účinky fluorovaných 

skleníkových plynů.  

 Orgány státní správy pověřené výkonem státní správy v oblasti ochrany 

klimatu220 podle tohoto zákona jsou především MŽP a Česká inspekce 

životního prostředí (obdobně viz zákon č. 695/2004 Sb. níže), okrajově také 

Česká obchodní inspekce221. 

                                                 
216 §3 odst. 1 
217 §2 písm. b) 
218 Vzhledem k tomu, že výroba energie je spojena (ve většině případů) s emisemi skleníkových 
plynů, způsobuje plýtvání energiemi zbytečné vypouštění emisí skleníkových plynů, což je 
v rozporu s povinností omezovat znečištění těmito plyny. 
219 podle zákona č. 695/2004 Sb. v aktuálním znění 
220 hlava VII 
221 §47 písm.b) – kontroluje označování fluorovaných  skleníkových  plynů 
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• Zákon č. 695/2004 Sb. ze dne 9. prosince 2004 o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně 

některých zákonů, v platném znění 

 Tento zákon zapracovává do českého práva jednak závazky, které ČR 

vyplývají z UNFCCC, respektive z Kjótského protokolu, a dále ustanovení 

směrnice 2003/87/ES222, a 2008/101/ES223. Jeho prostřednictvím je do českého 

práva zaveden systém obchodování s emisními povoleními – EU ETS.  

 V návaznosti na výše citované dokumenty tento zákon upravuje 

podrobnosti jednotlivých činností v rámci EU ETS – vydávání povolení 

k emisím skleníkových plynů, obchodování s EUA a hospodaření s jednotkami 

přiděleného množství (AAU), vyřazování EUA, možnosti sdružování 

provozovatelů zařízení. 

 V hlavě IV tento zákon upravuje výkon státní správy při obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů. Orgány pověřenými výkonem 

státní správy podle tohoto zákona jsou Ministerstvo životního prostředí a Česká 

inspekce životního prostředí. MŽP224 je hlavním orgánem státního dozoru nad 

dodržováním ustanovení vyplývajících z tohoto zákona, v jeho kompetencích 

jsou vydávání, změny a rušení povolení k emisím. Velmi důležitou kompetencí 

MŽP je, že spolu s MPO připravuje Národní alokační plány pro jednotlivá 

období EU ETS. Orgánům EU je MŽP povinno podávat zprávy o plnění 

příslušných směrnic Evropských společenství a poskytovat další součinnost 

v této oblasti. 

 Česká inspekce životního prostředí225 kontroluje plnění povinností 

stanovených tímto zákonem provozovatelům zařízení – například dodržování 

podmínek povolení k emisím skleníkových plynů – a v případě jejich porušení 

                                                 
222 Op.cit., a s ní související nařízení Komise týkající se rejstříků EUA 
223 Op.cit. 
224 Ibid. §16 
225 Ibid. §17 
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stanoví opatření, která jsou provozovatelé zařízení povinni učinit ve lhůtě 

stanovené k odstranění protiprávního stavu. Česká inspekce životního 

prostředí dále projednává stanovené správní delikty, které jsou upraveny v §18 

tohoto zákona. 

 Ze zákonů, které v zájmu ochrany klimatu zasahují všechny složky 

energetiky, je zde ještě třeba uvést zákon č. 261/2007 Sb. ze dne 19. září 2007 o 

stabilizaci veřejných rozpočtů v platném znění. Tímto zákonem byla do českého 

práva zapracována ekologická daňová reforma226 v minimálním rozsahu 

požadovaném směrnicí 2003/96/ES227. Mechanismus působení ekologické daně 

je popsán v kapitole 3.1.3 této diplomové práce. 

 Ze zákonů působících na změnu složení energetického mixu je třeba 

uvést následující: 

• Zákon č. 180/2005 Sb. ze dne 31. března 2005 o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů) v platném znění 

 Tento zákon v zájmu ochrany klimatu působí na změnu energetického 

mixu směrem ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. Podobně jako zákon č. 

695/2004 Sb. i tento zákon transponuje do českého práva předpisy Evropského 

společenství – konkrétně směrnici 2001/77/ES. Upraveny jsou podmínky 

výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů228 i podmínky uplatňování tzv. 

zelených bonusů, což je jiná forma podpory výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. Konkrétní výše zelených bonusů a výkupních cen elektřiny 

z obnovitelných zdrojů je každoročně stanovována Energetickým regulačním 

úřadem v jeho cenových rozhodnutích229. 

                                                 
226 a to v části čtyřicáté páté týkající se daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a 
v části čtyřicáté šesté týkající se daně z pevných paliv 
227 Op.cit. 
228 angl. feed-in tariffs 
229 dostupné na http://www.eru.cz/dias-browse_articles.php?parentId=113 (staženo dne 
30.4.2010 v 18:00) 
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 Podpora obnovitelných zdrojů energie je do jisté míry obsažena i 

v zákoně č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

v platném znění, který mimo jiné upravuje i podporu kombinované výroby 

elektřiny a tepla. Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 

změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění zase 

podporuje zavádění nejlepších dostupných technologií pro velké zdroje 

znečištění, které spadají pod tento zákon. 

Dalšími předpisy, které podporují oblast technologie výroby energií, jsou 

následující: 

• Zákon č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií 

v platném znění, 

• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 150/2001 Sb. ze dne 12. 

dubna 2001, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při 

výrobě elektřiny a tepelné energie, v platném znění 

• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb. ze dne 17. 

července 2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, 

v platném znění 

Výše uvedený zákon a vyhlášky, které jej provádějí, transponují do českého 

práva směrnice Evropského společenství230. Věcně se zaměřují na zvyšování 

energetické účinnosti technologií výroby elektřiny a tepla a na minimalizaci 

ztrát při výrobě elektřiny a tepla a při jejich přenosu v rozvodných sítích. 

                                                 
230 2002/91/ES, 93/76/EHS, 2005/32/ES 
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  Zákon 406/2000 Sb. dále upravuje podmínky podpory kombinované 

výroby elektřiny a tepla231, zvyšování energetické účinnosti energetických 

spotřebičů, snižování energetické náročnosti budov, ekonodesign apod. Tyto 

oblasti dále upravují následující předpisy: 

• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 442/2004 Sb. ze dne 8. 

července 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických 

spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, 

jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče 

uváděné na trh 

• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb. ze dne 18. 

června 2007 o energetické náročnosti budov 

 Obě výše uvedené vyhlášky přispívají k omezování emisí skleníkových 

plynů prostřednictvím tlaku na úspory na straně koncového spotřebitele. 

4.2 Energetika a klimatické změny z pohledu práva Peru 

 Problematika boje s klimatickou změnou byla v Peru doposud relativně 

stranou zájmu, neboť v oblasti ochrany životního prostředí se Peru potýká, 

s řadou bezprostřednějších environmentálních problémů - jako je znečištění 

vody, ovzduší a půdy, degradace půdního fondu a úbytek biodiverzity - které 

podle Světové banky (2007)232 stojí Peru cca. 3,9% jeho HDP233, respektive 8 200 

milionů Nových solů234 ročně.  

 V posledních několika letech se však zájem peruánských zákonodárců o 

boj s klimatickou změnou postupně zvyšuje. Důvodem k tomuto posunu je 

především vize, že politiky boje s klimatickou změnou mají potenciál přilákat 

                                                 
231 výkupní ceny elektřiny z KVET stanovují cenová rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu 
232 Světová banka (2007): Análisis Ambiental del Perú: Retos para un desarrollo sostenible, 
uveřejněno na stránce http://go.worldbank.org/R3DHW74M10, staženo dne 13.11.2009 v 17:09 
233 Dle Světové banky (2007, Ibid.) se jedná o údaj o DPH k roku 2003. 
234 Dle průměrného kurzu Nového solu vůči USD Banco Central del Perú 
(http://www.bcrp.gob.pe/) ze dne 13.11.2009 jde o ekvivalent 2 850 mil. USD. 
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do Peru zahraniční investice - díky mechanismům čistého rozvoje a dalším 

programům podpory rozvojovým zemím probíhajícím v návaznosti na 

UNFCCC.  

 Zvýšený zájem o problematiku klimatické změny je patrný i ze strany 

peruánské odborné veřejnosti. V říjnu roku 2009 zorganizovalo občanské 

sdružení Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático235 (MOCICC) 

devět regionálních a národních slyšení o klimatické změně236, jejichž cílem je 

zjistit přímo od obyvatel Peru, jakým způsobem je zasáhla klimatická změna237. 

Cílem těchto slyšení bylo vytvořit podklady pro peruánskou vládu pro 

vyjednávání v Kodani o finančním transferu, jehož prostřednictvím by měly 

(dle stanoviska MOCICC) vyspělé země kompenzovat země rozvojové za 

škody způsobené klimatickou změnou. 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, je alfou i omegou diskuzí o klimatické 

změně v Peru (podobně jako v Andském společenství – viz kapitola 3.2) 

v zásadě zejména snaha získat finanční podporu pro realizaci adaptačních 

opatření a využít maximálně možnosti spojené s realizací projektů čistého 

rozvoje. 

4.2.1 Koncepční a strategické dokumenty 

 Mezi nejvýznamnější koncepční a strategické dokumenty, které obsahují 

ustanovení o ochraně klimatu a zároveň se týkají obecně energetiky nebo 

některé z jejích složek, patří následující: 

• Státní politika životního prostředí Peru 

                                                 
235 V překladu – Hnutí občanů proti klimatické změně 
236 Audiencias Nacionales y Regionales sobre el Cambio Climático 
(http://www.mocicc.org/noticia_detalle.php?id_noticia=14)  
237 Slyšení probíhají formou rozhovorů odborníků na klimatickou změnu s obyvateli 
jednotlivých regionů, popřípadě s vybranými skupinami obyvatelstva na celostátní úrovni. 
Cílem je zjistit praktické dopady klimatické změny na běžný život peruánců (MOCICC 
http://www.mocicc.org/listado_subcategoria.php?id_subcategoria=5, staženo dne 14.11.2009 
v 3:00). 
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 Základním koncepčním a strategickým dokumentem v oblasti životního 

prostředí v Peru je Státní politika životního prostředí238. Jako jedno 

z východisek pro formování politiky životního prostředí Peru tento 

dokument239 uvádí, že Peru disponuje významným přírodním bohatstvím, 

jehož součástí jsou i lesní porosty významné pro zachycování uhlíku. 

Dokument dále uvádí240, že rolí státu je mimo jiné podporovat takový přístup 

ke klimatické změně, který zvýší konkurenceschopnost Peru a povede 

k maximálnímu využití příležitostí, jež se Peru nabízejí na mezinárodní úrovni.  

 Tyto cíle dokument dále rozvádí v ose označené „Uchování a udržitelné 

využívání přírodních zdrojů a biologické diverzity“241, v níž se ve vztahu 

k energetice uvádí zejména nutnost implementace pokročilých technologií a 

rozvoj projektů využívajících obnovitelné zdroje. V ose „Kompromisy a 

příležitosti v oblasti životního prostředí na mezinárodní úrovni“ je pak ještě 

jednou zdůrazněno, že v rámci zvýšení své konkurenceschopnosti na 

mezinárodní úrovni by Peru mělo využít veškeré příležitosti, které se mu 

plynou z mezinárodních dohod týkajících se životního prostředí. 

• Národní akční plán pro životní prostředí v Peru pro léta 2011 – 2021242 

 Po svém schválení se má tento dokument stát druhým nejvýznamnějším 

koncepčním materiálem Ministerstva životního prostředí Peru a má tvořit 

součást materiálu Strategický plán rozvoje země243, který momentálně 

připravuje peruánské Národní centrum pro strategické plánování244.  

                                                 
238 Política Nacional del Ambiente přijatá usnesením vlády Peru (špaň. Decreto Supremo) č. 012-
2009-MINAM ze dne 23.5. 2009 
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=65, staženo dne 
14.11.2009 v 3:55, překlad autorka) 
239 Ibid. str. 4 
240 Ibid. str. 5 
241 Ibid. str. 23 
242 Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA Perú: 2010 – 2021, aktuální informace 
k dispozici na http://minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=65 (staženo dne 
14.11.2009 v 17:54) 
243 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PLADES), jehož základní rámec je stanoven ve 
směrnici č. 001-2009-CEPLAN/PCD „Směrnice upravující vytváření Strategického plán rozvoje 
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 Dle Mema Ministerstva životního prostředí Peru245 má tento Národní 

akční plán integrovat všechny instituce (národní, regionální, místní, veřejné i 

soukromé), které se podílí na činnosti Národního systému managementu 

životního prostředí246. Účelem plánu je zejména rozdělit kompetence týkající se 

přijímání plánování, strategií a opatření v oblasti životního prostředí mezi 

orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni. Národní akční 

plán pro životní prostředí v Peru pro léta 2011 – 2021 byl schválen v lednu roku 

2010. 

 Decentralizace kompetencí ze státu na jednotlivé regionální vlády247 a 

místní autority je rovněž základním stavebním kamenem v oblasti ochrany 

klimatu v Peru, jak naznačuje materiál Návod pro vypracování regionální 

strategie pro boj s klimatickou změnou248. 

• Návod k vypracování Regionální strategie pro boj s klimatickou změnou 

 Tento dokument představuje metodologický rámec pro vytváření 

regionálních strategií boje s klimatickou změnou a byl sestaven v návaznosti na 

probíhající přípravy Druhého národního sdělení o klimatické změně, které bude 

Peru předkládat UNFCCC249.  

 Cílem Regionální strategie pro boj s klimatickou změnou má být 

především zohlednění specifických problémů jednotlivých regionů Peru, které 

                                                                                                                                               
země“, směrnice dostupná na www.ceplan.gob.pe/img/ceplan_001.pdf (staženo dne 14.11.2009 
v 18:02) 
244 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, www.ceplan.gob.pe  
245 Memoria: Taller „Marco Conceptual para la formulación del Plan Nacional de Acción 
Ambiental – PLANAA Perú: 2010 – 2021“, Ministerstvo životního prostředí Peru, 11 – 12.6.2009, 
Lima, dostupné na http://minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&Itemid=65 (staženo 
dne 14.11.2009 v 18:09) 
246 Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), Ibid. str. 3 
247 Resp. vlády jednotlivých departmentů Peru, v intencích zákona č. 27783 – Zákon o základech 
decentralizace (Ley N. 27783 – Ley de Base de la Descentralización – dostupný na 
http://www.ceplan.gob.pe/documentos_gestion.html, staženo dne 14.11.2009 v 18:36) 
248 Guía para la elaboración de la Estrategía Regional frente al Cambio Climático, Ministerstvo 
životního prostředí Peru, březen 2009, dostupné na http://www.minam.gob.pe (staženo dne 
14.11.2009 v 19:01) 
249 Ibid. str. 8 
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(jak již bylo popsáno v kapitole 2 této diplomové práce) se od sebe výrazně 

odlišují z hlediska přírodních podmínek i demografie. Prostřednictvím 

Regionální strategie pro boj s klimatickou změnou mají být rovněž navržena 

specifická opatření k docílení efektivnější účasti veřejnosti na vytváření a 

realizaci zejména adaptačních projektů. 

• Národní strategie pro boj s klimatickou změnou250 

 Cílem tohoto dokumentu je připravit opatření pro zmírnění negativních 

dopadů klimatické změny v Peru. Tato opatření adaptačního charakteru by 

měla být realizována zejména v těch částech země, které budou na základě 

studií zranitelnosti identifikovány jako nejvíce ohrožené klimatickou změnou. 

Národní strategie pro boj s klimatickou změnou rovněž deklaruje nutnost 

omezovat emise skleníkových plynů zejména prostřednictvím širšího uplatnění 

energie z obnovitelných zdrojů a rovněž dosažením vyšší energetické účinnosti 

v jednotlivých průmyslových odvětvích. 

 Základními body strategie obsažené v tomto dokumentu jsou podpora 

vědy a výzkumu a implementace projektů v oblasti adaptačních a mitigačních 

opatření a rozvoj širšího zapojení veřejnosti do boje s klimatickou změnou. 

Mezi základními strategickými cíli je i získání spravedlivé kompenzace za 

negativní dopady klimatické změny v Peru od vyspělých zemí, které jsou jejich 

hlavními původci. 

 Koncepčním dokumentem, jehož cílem je působit na omezení konečné 

spotřeby energií, je  

• Průvodce ekologickou účinností pro veřejné instituce251. 

                                                 
250 Estrategía Nacional de Cambio Climático, Národní rada pro životní prostředí (Consejo 
Nacional del Ambiente, pozn. předchůdce Ministerstva životního prostředí Peru), 2002, 
dostupné jako součást ibid. str. 30 (schváleno vládním usnesením n. 086-2003-PCM) 
251 Guía de Ecoeficiencia para Instituciones Públicas, Ministerstvo životního prostředí Peru, 
2009, dostupné na 
 http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=111, staženo 
dne 30.4.2010 v 21:00 
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 Tento průvodce je jedním z nemnoha dokumentů, které se snaží v Peru 

působit na zvyšování úspor energií. Jak název napovídá, je tento dokument 

směřován na veřejnou správu, jíž představuje příklady dobré praxe 

v omezování plýtvání s elektrickou a tepelnou energií a seznamuje ji s příklady 

jednoduchých opatření, která mohou bez velkých investic významně přispět 

k energetickým úsporám. 

 Koncem roku 2009 byl tento dokument doplněn o Průvodce ekologickou 

účinností pro podniky252, který v podobném duchu informuje o možných 

opatření k úsporám energií obchodní společnosti. 

4.2.2 Právní dokumenty 

 Základními peruánskými právními dokumenty upravujícími boj 

s klimatickou změnou a jeho dopady na energetiku a jejií jednotlivé složky jsou 

následující: 

• Obecný zákon o životním prostředí 253 

 Obecný zákon o životním prostředí je základním právním předpisem, 

který upravuje právo životního prostředí v Peru. V ustanoveních úvodní 

hlavy254 tento zákon inkorporuje základní principy práva životního prostředí 

obvyklé v mezinárodním právu i v právních úpravách národních; zejména se 

jedná o následující principy: princip udržitelnosti (článek 5), princip prevence 

(článek 6), princip předběžné opatrnosti (článek 7), princip internalizace 

nákladů (článek 8) a princip znečišťovatel platí (článek 9).  

 Z hlediska ekonomické situace v Peru, která je, jak již bylo uvedeno 

v kapitole 2 této diplomové práce, poznamenána přítomností chudoby a 

                                                 
252 Guía de Ecoeficiencia para Empresas, Ministerstvo životního prostředí Peru, 2009, dostupné 
na 
 http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=111, staženo 
dne 30.4.2010 v 21:00 
253 Ley General del Ambiente n. 26811, dostupný na www.minam.gob.pe (staženo dne 15.11. 
2009 v 17:22) 
254 Título Preliminar 
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extrémní chudoby, především v horských regionech a v regionech v oblasti 

Amazonie, je významný princip spravedlnosti (článek 10). Tento princip je 

významný i z hlediska boje s klimatickou změnou, neboť i její dopady jsou 

nerovnoměrně rozložené a ve významné části případu její negativní vliv 

pociťuje obyvatelstvo v chudých a velmi chudých regionech Peru. 

 Obecný zákon o životním prostředí dále upravuje základní osy ochrany 

životního prostředí, jež jsou následně konkretizovány Státní politikou životního 

prostředí Peru, instituce veřejné správy v oblasti ochrany životního prostředí a 

jejich kompetence, základní nástroje ochrany životního prostředí a jejich 

uplatnění, jakož i vztah k dalším politikám. Z hlediska této diplomové práce je 

významný článek 12, který upravuje zahraniční politiku Peru ve vztahu 

k životnímu prostředí. V bodě f) tohoto článku je explicitně zmiňována role 

státu v uskutečňování společné, ale diferencované odpovědnosti a dalších 

principů obsažených v deklaraci z RIA255. V bodě g) je pak zdůrazněna nutnost 

mobilizace zahraničního kapitálu k podpoře k dosažení udržitelného rozvoje. 

Mezinárodní spolupráce je zdůrazněna i ve vztahu k technologickým 

transferům a rozvoji lidského kapitálu. 

 Články 16, 17 a 18 tohoto zákona poskytují demonstrativní výčet nástrojů 

ochrany životního prostředí a jejich aplikace, konkrétní znaky jednotlivých 

nástrojů jsou dále rozebrány v článku 19 a násl. Kupříkladu, ekonomické 

nástroje (jejichž význam pro ochranu klimatu byl již zdůrazněn v jiných 

kapitolách této diplomové práce) jsou popsány v článku 36.  

 Dle tohoto zákona jsou ekonomické nástroje definovány jako nástroje 

založené na tržních mechanismech, které mají za cíl podporovat nebo naopak 

potlačit určitý typ chování s cílem podpořit dosažení cílů politiky životního 

prostředí. Ekonomické nástroje mohou být implementovány na úrovni národní, 

                                                 
255 Op.Cit. 
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regionální, místní i průřezově v rámci sektorů s tou podmínkou, že jejich 

efektivita v dosažení daného cíle v oblasti životního prostředí. 

 Článek 77256 upravuje podporu čisté výroby a efektivnějšího využívání 

přírodních zdrojů, jež má být uskutečňována orgány veřejné moci na národní, 

regionální i místní úrovni. Do demonstrativního výčtu opatření k dosažení čisté 

výroby řadí zákon mimo jiné kontrolu a nahrazování paliv a dalších 

energetických zdrojů, změnu procesů a výrobních postupů a změny provedené 

na finálních produktech, což jsou opatření realizovatelná v energetice 

s pozitivními dopady na boj s klimatickou změnou. Je důležité uvést, že článek 

77 nezavádí žádné právní povinnosti pro soukromé subjekty, pouze indikuje, 

jaký typ opatření by mohly soukromé subjekty přijímat za účelem dosažení 

čisté produkce.  

 Články 80 a 82 deklaruje podporu státu pro ekoetikety a další 

mechanismy mající za cíl motivovat spotřebitele k ekologicky odpovědné 

spotřebě. Ekologicky odpovědnou spotřebu má podle článku 82 odst. 2 

zohledňovat stát i při zadávání veřejných zakázek. 

 Úprava obsažená v článku 94 obsahuje povinnost státu přijmout takové 

mechanismy, které usnadní ocenění a zpeněžení služeb ekosystémů (resp. 

kompenzace za tyto služby). Cílem těchto činností je získání prostředků na 

konzervaci ekosystémů, biologické diverzity a dalších přírodních zdrojů. Jako 

příklad služby ekosystému uvádí článek 94 odst. 2 mitigaci emisí skleníkových 

plynů.  

 Článek 95 se pak zabývá explicitně získáváním kreditů za snížení 

znečištění257 - mezi jinými i kredity za snížení emisí skleníkových plynů (emisní 

kredity). Dle tohoto článku je Ministerstvo životního prostředí Peru 

                                                 
256 Hlava 2 – o subjektech ochrany životního prostředí (Título II de los sujetos de la gestión 
ambiental), kapitola 4 podnik a životní prostředí (Capítulo 4 empresa y ambiente) 
257 bonos de descontaminación 
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(prostřednictvím jím zřízené Národní komise pro boj s klimatickou změnou258 

povinno podporovat získávání emisních kreditů v rámci Kjótského protokolu a 

vytvářet podmínky k tomu, aby průmyslová odvětví byla schopna získat 

financování pro projekty snižování emisí skleníkových plynů.  

 Posledním článkem, který je významný z hlediska této diplomové práce, 

je článek 96 odst. 2, v němž se v obecné rovině uvádí povinnost státu 

podporovat zavádění nejlepších dostupných technologií k využívání 

neobnovitelných přírodních zdrojů (což se v konkrétní rovině týká rovněž 

fosilních paliv a energetiky), aby tyto zdroje byly využívány co nejefektivněji a 

nejodpovědněji ve vztahu k životnímu prostředí. 

• Zákon o udržitelném využívání přírodních zdrojů259 

 Tento zákon upravuje základní principy využívání obnovitelných i 

neobnovitelných přírodních zdrojů. Ačkoliv se nezabývá přímo ochranou 

klimatu (klima jako takové není zmíněno v příkladmém výčtu přírodních 

zdrojů uvedeném v článku 3 tohoto zákona), je zřejmé, že některé principy 

v něm uvedené mají vztah k ochraně klimatu i i k energetice (zejména k oblasti 

týkající se přírodních zdrojů - paliv). Zejména je vhodné zmínit článek 7, který 

stanovuje odpovědnost státu podporovat udržitelné využívání přírodních 

zdrojů, a to prostřednictvím zvláštních zákonů, politik udržitelného rozvoje, 

vytvářením infrastruktury k podpoře výroby, prohlubování vědeckých znalostí 

a výrobních inovací, a článek 10, který upravuje monitoring a oceňování 

přírodních zdrojů a služeb ekosystémů k plnění cílů rozvoje udržitelného 

využívání přírodních zdrojů.  

                                                 
258 Comisión Nacional de Cambio Climático 
259 Ley Nº 26821 – Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
dostupný ve Sbírce legislativy životního prostředí Peru, svazek I, Obecná právní úprava, 
(Compendio de la legislación ambiental peruana, volumen I, Marco Normativo General) str. 100 
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=8
1, staženo dne 1.12.2009 ve 23:00) 
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 Pravidla obsažená v zákoně o udržitelném využívání přírodních zdrojů 

jsou však pouze komplementem pravidel, jež obsahují jednotlivé sektorové 

zákony týkající se využívání přírodních zdrojů. 

• Zákon o regionálních vládách260 

 Tento zákon upravuje obecná práva a povinnosti regionálních vlád, 

mimo jiné i v oblasti životního prostředí. V článku 53 se uvádí pod písmenem c) 

jako jedna z funkcí regionálních vlád formulování, implementace a aplikace 

regionálních strategií boje s klimatickou změnou. Tyto regionální strategie jsou 

uskutečňovány v rámci národního systému řízení ochrany životního prostředí a 

Státní politiky životního prostředí Peru. 

• Zákon o elektrárenských koncesích261 

 Tento zákon upravuje povinnost držitelů elektroenergetických koncesí262 

vykonávat práva spojená s jim udělenou elektroenergetickou koncesí v souladu 

s normami ochrany životního prostředí – včetně norem týkajících se ochrany 

klimatu. 

 Prováděcí norma k tomuto zákonu – Usnesení vlády č. 1058, kterým se 

zavádí podpora investic do výroby elektřiny s využitím hydrologických a 

jiných obnovitelných zdrojů263 – upravuje obecnou povinnost peruánského 

státu podporovat v elektroenergetice investice do takové výroby, která využívá 

                                                 
260 Ley n. 27867 Ley Orgánica de Gobiernos regionales, dostupný ve Sbírce legislativy životního 
prostředí Peru, svazek VIII, Hodnocení a zpoplatňování životního prostředí. (Compendio de la 
legislación ambiental peruana, volumen VIII, Evaluación y fiscalización ambiental), str. 245, 
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=8
1, staženo dne 16.12.2009 ve 23:00) 
261 Ley n. 25844 Ley de Concesiones Eléctricas, dostupný ve Sbírce legislativy životního 
prostředí Peru, svazek VI, Sektorová právní úprava životního prostředí, (Compendio de la 
legislación ambiental peruana, volumen I, Legislación Sectorial Ambiental) str. 4 
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=8
1, staženo dne 1.12.2009 ve 23:00) 
262 na výrobu, přenos a distribuci elektrické energie (Ibid.) 
263 Decreto Legislativo n. 1058 que promueve la inversión en la Actividad de generación 
Eléctrica con Recursos Hídricos y con otros Recursos Renovables (Ibid.) 



87 

 

obnovitelné zdroje energie, zejména do hydroelektráren264. Podobně jako toto 

usnesení, existují v Peru i další právní předpisy, které se zaměřují na změnu 

složení peruánského energetického mixu. Mezi tyto dokumenty patří například 

následující:  

• Zákon o karbohydrátech265 a s ním související usnesení vlády o ochraně 

životního prostředí při činnostech souvisejících s karbohydráty266 

• Zákon o podpoře rozvoje odvětví zpracování zemního plynu267 a s ním 

související usnesení vlády o právní úpravě podpory odvětví zpracování 

zemního plynu268 a usnesení vlády o právní úpravě distribuce zemního 

plynu plynovody (úplné znění)269. 

 Všechny tyto sektorové předpisy se sice částečně týkají ochrany klimatu 

(neboť působí na energetický mix, ale také směřují ke snižování energetické 

náročnosti, k úsporám atp.), nicméně jejich hlavní cíl není ochrana klimatu, ale 

jiná oblast - např. zákony o karbohydrátech a o podpoře rozvoje odvětví 

zpracování zemního plynu se týkají spíše úpravy podpory investic, aj.). 

• Zákon o růstu soukromých investic270 

                                                 
264 Jak již bylo výše v této diplomové práci zmíněno, má Peru pro hydroenergetiku příhodné 
přírodní podmínky. 
265  Ley n. 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos (ibid.) zveřejněný v úplném znění usnesením 
vlády n. 042-2005-EM (špaň. Decreto Supremo n. 042-2005-EM – Texto Único Ordenado de la 
Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos) 
266 špaň. Decreto Supremo n. 015-2006-EM - Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, ibid. 
267 Ley n. 27133 Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, ibid. 
268 špaň. Decreto Supremo n. 040-99-EM – Reglamento de la Ley de Promoción de la Industria 
del Gas Natural 
269 špaň. Decreto Supremo n. 040-2008-EM - Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos 
270 Zákon přijatý legislativním výnosem  č. 757 (13.11.1990) – špaň. Decreto Legislativo n. 757 
Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada; dostupný ve Sbírce legislativy životního 
prostředí Peru, svazek I, Obecná právní úprava, (Compendio de la legislación ambiental 
peruana, volumen I, Marco Normativo General) str. 95 
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=8
1, staženo dne 1.12.2009 ve 23:00) 
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 Tento zákon se oblasti ochrany životního prostředí týká zejména v hlavě 

VI – o právní jistotě v oblasti ochrany životního prostředí271 - v článcích 49 – 

52272. V článku 49 tento zákon stanoví, že je rolí státu, aby prostřednictvím 

jasných norem v oblasti životního prostředí stimuloval udržitelné využívání 

přírodních zdrojů a vyvážený ekonomický a společenský rozvoj. Stát má 

podporovat účast soukromých subjektů na činnostech v oblasti ochrany 

životního prostředí (včetně mechanismů čistého rozvoje) a v oblasti 

odstraňování ekologických zátěží. 

 Článek 50 se zabývá rozdělením dohledu nad tím, jakým způsobem plní 

obchodní společnosti své povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí. 

Nejvyššími orgány dohledu jsou příslušná sektorová ministerstva, na regionální 

a místní úrovni jsou pak odpovědnými orgány regionální a místní vlády273. 

Článek 51 pak specifikuje vztah orgánů dohledu nad jednotlivými sektory a 

Ministerstva životního prostředí Peru. Orgány dohledu nad jednotlivými 

sektory jsou povinny hlásit Ministerstvu životního prostředí činnosti s vysokou 

mírou ekologického rizika – tj. takové činnosti, u nichž hrozí, že dojde 

k překročení standardů v oblasti životního prostředí. V případě těchto činností 

jsou sektorové orgány dohledu povinny ještě před jejich povolením předložit 

Ministerstvu životního prostředí ke schválení studii dopadů na životní 

prostředí274. V případě, kdy se jedná o činnost, jež v daném sektoru probíhá již 

delší dobu, jsou sektorové orgány dohledu povinny předložit Ministerstvu 

                                                 
271 špaň. Título VI – de la seguridad jurídica en la conservación del medio ambiente 
272 Článek 52 je zde uveden pro úplnost, protože příliš nesouvisí s tématem této diplomové 
práce, neboť se týká oprávnění Ministerstva životního prostředí Peru ve vztahu k situacím, kdy 
vlivem určité činnosti dojde k bezprostřednímu ohrožení životního prostředí.  
273 To znamená, že nejvyšším orgánem dohledu nad plněním norem životního prostředí 
obchodními společnostmi např. v odvětví těžby nerostných surovin je Ministerstvo energetiky a 
hornictví, apod. V případě, kdy obchodní společnost působí ve více sektorech, jež jsou 
předmětem dohledu různých ministerstev, článek 50 stanoví, že kompetentním orgánem 
dohledu je ministerstvo toho sektoru, v němž tato obchodní společnost generuje nejvyšší roční 
hrubý obrat. 
274 špaň. studio de impacto ambiental; v zásadě obsahově podobné studiím EIA (angl. 
Environmental Impact Assessment) 
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životního prostředí ke schválení program ekologizace řízení275 dané činnosti. 

Ministerstvo životního prostředí je dále orgánem oprávněným stanovovat 

náležitosti studií dopadů na životní prostředí a programů ekologizace řízení a 

je oprávněno dohlížet nad dodržováním environmentálních standardů v nich 

obsažených.  

 Povinnost podporovat investiční projekty – například v energetice - které 

jsou v souladu s udržitelným rozvojem, jehož součástí je i ochrana klimatu, se 

objevuje rovněž v zákoně o podpoře decentralizovaných investic276, který 

upravuje základní charakteristiky podpory investic na regionální a místní 

úrovni.  

4.3 Srovnání právních pohledů na energetiku a klimatické změny ČR a 

Peru 

 Porovnáme-li výše popsané právní a koncepční dokumenty zaměřené na 

ochranu klimatu a energetiku, je na první pohled zřejmé, že boj s klimatickou 

změnou není pro Peru prioritou. Zatímco české právo ochrany klimatu je 

zasazeno do propracovaného strategického rámce, jehož základem je Národní 

program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004)277, peruánský systém 

ochrany klimatu je spíše souborem odkazů v právních předpisech a 

koncepčních dokumentech, které upravují něco zcela jiného. Jedinou výjimku 

z tohoto pravidla tvoří peruánská Národní strategie pro boj s klimatickou 

změnou278, která se zaměřuje především na identifikaci opatření, která by měla 

být realizována peruánskou vládou ke zmírnění dopadů klimatické změny. Ani 

                                                 
275 špaň. Programa de Adecuación de Manejo Ambiental 
276 Ley n. 28059 Ley Marco de promoción de la inversión descentralizada, dostupný ve Sbírce 
legislativy životního prostředí Peru, svazek III, Environmentální řízení, předběžný dokument 
(Compendio de la legislación ambiental peruana, Volumen III, Gestión Ambiental) na str. 215 a 
násl.  
(http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=8
1, staženo dne 8.12.2009 ve 23:00) 
277 Op.cit 
278 Op.cit. 
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tento dokument však nelze považovat za funkční strategii boje s klimatickou 

změnou v Peru, protože je svým obsahem příliš obecný a neposkytuje 

dostatečně jasný rámec, na němž by bylo možné budovat právní úpravu 

ochrany klimatu v Peru. 

 Na rozdíl od české právní úpravy se peruánské předpisy na ochranu 

klimatu většinou sestávají z deklaratorních, obtížně vynutitelných ustanovení. 

To je dáno jednak celkovým postojem Peru ke klimatické změně (Peru se 

soustředí především na možnosti získání zahraničních finančních prostředků 

k realizaci adaptačních opatření) a dále faktem, že se Peru potýká s celou řadou 

zásadnějších ekologických i společenských problémů, které odsouvají boj 

s klimatickou změnou poněkud mimo zájem jeho politické reprezentace.  

 Česká právní úprava přistupuje k ochraně klimatu jako k problému, 

který zasahuje celou řadu sektorů ekonomiky, což vyžaduje provázání politik 

boje s klimatickou změnou s dalšími sektorovými politikami. Proto jsou právní 

předpisy v oblasti ochrany klimatu v ČR provázané se zákony a jinými 

právními předpisy, které upravují například energetiku, dopravu apod. 

Peruánské předpisy naopak poměrně striktně oddělují politiky ochrany 

životního prostředí od jiných politik, což, dle názoru autorky této práce, snižuje 

významně jejich účinnost. 

 Česká právní úprava ochrany klimatu je poměrně komplexní, což 

prokazuje i fakt, že obsahuje konkrétní závazná opatření ke snižování emisí 

skleníkových plynů pro všechny složky energetiky (tj. opatření, která působí na 

změnu složení energetického mixu, na implementaci účinnějších a úspornějších 

technologií výroby energií i na snižování konečné spotřeby). Naopak právní 

úprava boje s klimatickou změnou v Peru se zatím sestává především z norem 

zaměřených na úpravu skladby energetického mixu (především 

prostřednictvím podpory zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a 

zemního plynu na hrubé výrobě elektřiny) a v omezené míře také na podporu 
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zvyšování účinnosti technologií využívaných k výrobě elektřiny. Na rozdíl od 

ČR není v peruánském právním řádu obsažena žádná závazná norma, která by 

podporovala úspory energií na straně konečného spotřebitele (jako to v ČR 

dělají např. vyhlášky 442/2004 Sb.279 a 148/2007 Sb.280). 

 Peruánská právní úprava boje s klimatickou změnou se soustředí 

především na přípravu podmínek pro realizaci adaptačních opatření, což je 

dáno relativně vysokou citlivostí Peru na negativní dopady změny klimatu. 

Z mitigačních opatření Peru přistoupilo pouze na omezení deforestace 

v Amazonii, o dalších mitigačních opatřeních neuvažuje. Česká i evropská 

právní úprava se naproti tomu zaměřuje především na mitigační opatření – 

jejichž vlajkovou lodí je EU ETS – adaptační opatření jsou k mitigačním spíše 

komplementární.  

 Význam peruánské právní úpravy ochrany klimatu je rovněž oslaben 

tím, že v Peru je obecně poměrně vysoká míra korupce281 a nepříliš funkční 

mechanismy kontroly a vynucování plnění právních povinností. Za takové 

situace je zřejmé, že subjekty, na něž dopadají povinnosti v oblasti ochrany 

klimatu, mají pouze malou motivaci tyto povinnosti dodržovat.  

 Ze srovnání české a peruánské právní úpravy boje s klimatickou změnou 

a energetiky vyplývá, že Peru se momentálně nachází ve fázi, kdy je pro něj 

nejdůležitějším aspektem ochrany klimatu možnost získání finančních 

prostředků a přilákání zahraničních investic (například v podobě mechanismů 

čistého rozvoje). Tento postoj je dán především tím, že tuto zemi trápí řada 

dalších neméně závažných ekologických a společenských problémů, na jejichž 

řešení nemá Peru dostatek prostředků. I proto se Peru v rámci boje 

                                                 
279 Op. cit. 
280 Op. cit. 
281 Index vnímání korupce zpracovaný v roce 2009 organizací Transparency International řadí 
Peru na 75. – 78. místo na světě. Česká republika obsadila 50. – 52 místo (viz 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table, 
staženo dne 30.5.2010 ve 23:01). 



92 

 

s klimatickou změnou soustředí především na přípravu adaptačních opatření. 

V porovnání s ČR se peruánské dokumenty v oblasti práva ochrany klimatu 

sestávají především z deklaratorních ustanovení, jejichž plnění je v praxi jen 

obtížně vynutitelné, ne-li nemožné.  

Z výše uvedeného je vidět, že státy jako Peru doposud nejsou připraveny 

zapojit se do mitigačních opatření takovým způsobem, jako země ČR a další 

země EU. Peru je silně zasaženo negativními dopady klimatické změny a 

potýká se i s dalšími problémy ekonomického, společenského i 

environmentálního charakteru. Má-li Peru být i nadále součástí globálního úsilí 

o zastavení klimatické změny, je třeba, aby jej vyspělé státy i nadále pozitivně 

motivovaly – přímou finanční podporou i prostřednictvím investic v rámci 

mechanismů čistého rozvoje. V opačném případě je pravděpodobné, že Peru, i 

státy jemu podobné, ztratí zájem o spolupráci v rámci UNFCCC, což by tuto 

globální iniciativu vážně ohrozilo. 
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5 Závěry 

 Klimatická změna je globální fenomén, který vzniká v důsledku 

akumulace antropogenních emisí skleníkových plynů v atmosféře. Průvodními 

projevy klimatické změny jsou především výkyvy teplot, častý výskyt 

extrémních klimatických jevů, jako jsou povodně nebo hurikány, narušení 

hydrologických cyklů, ústup ledovců a naopak zvyšování hladiny oceánů. 

Ačkoliv jsou tyto negativní projevy pozorovatelné ve všech zemích světa, 

nejintenzivněji jsou pociťovány v chudších zemích globálního Jihu, jejichž podíl 

na vzniku klimatické změny je minimální. Klimatická změna je totiž produktem 

průmyslové revoluce, z níž nejvíce těžily státy globálního Severu – zejména 

státy Západní Evropy a Severní Ameriky.  

 Vzhledem k tomu, že v posledních několika desítkách let nabyly 

extrémní průvodní projevy klimatické změny na intenzitě a frekvenci, stalo se 

zjevným, že klimatická změna je hrozbou pro budoucnost lidstva, s níž je třeba 

bojovat na mezinárodní úrovni. Pod patronací OSN byla v roce 1992 přijata 

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC) a následně, v roce 1997, 

Kjótský protokol k UNFCCC, v jehož rámci se státy zavázaly ke snížování emisí 

skleníkových plynů, jejichž koncentrace v atmosféře klimatickou změnu 

způsobuje. Podle principu společné, ale diferencované odpovědnosti je hlavní 

tíže snižování emisí nesena vyspělými státy, které, jak již bylo řečeno, jsou 

hlavními původci klimatické změny.  

 Bohužel, snižování emisí skleníkových plynů má nepříznivé dopady na 

energetiku, která je, vzhledem ke spalování uhlíkatých fosilních paliv, jejich 

hlavním emitentem. Vzhledem k tomu, že energetika je hnacím motorem 

ekonomického růstu, stalo se snižování emisí skleníkových plynů pro vyspělé 

státy značnou zátěží, kterou nedokázaly vykompenzovat ani sofistikované 

ekonomické nástroje obchodování s emisními povoleními, které do práva 

ochrany klimatu zavedl Kjótský protokol i evropský systém EU ETS.  
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 Obavy vyspělých států o vlastní hospodářský růst a naopak snaha 

rozvojových států o zlepšení své ekonomické situace v současnosti brzdí na 

mezinárodní úrovni pokračování v boji s klimatickou změnou. Zatímco vyspělé 

státy by preferovaly, aby i státy rozvojové přijaly určité závazky snížit emise 

skleníkových plynů, rozvojové země naopak od bohatších států očekávají 

finanční i nefinanční pomoc (např. ve formě technologického transferu), která 

by jim umožnila udržitelný rozvoj a adaptaci na negativní dopady klimatické 

změny.  

 Tato práce se snažila na příkladu Peru a České republiky, respektive EU, 

analyzovat, zda je lepší rozvojové státy obdobné Peru spíše pozitivně motivovat 

– například formou investic v rámci mechanismů čistého rozvoje, finanční 

pomoci nebo technologických transferů – nebo jim ukládat povinnosti obdobné 

závazkům snižování emisí přijatých vyspělými státy. 

 Srovnání právních úprav ochrany klimatu a energetiky v Peru a v České 

republice, jakož i v Andském společenství a Evropské unii, jasně naznačuje, že 

rozvojové státy v obdobné situaci jako Peru ještě nejsou připraveny zapojit se 

do mitigačních opatření takovým způsobem, jako země ČR a další členské státy 

EU. Pro realizaci mitigačních opatření nemá Peru vytvořen dostatečný právní 

rámec a vzhledem k nízké účinnosti práva a dalším problémům (chudoba, 

znečištění vody a ovzduší, boj s narkomafií apod.) není pravděpodobné, že by 

se na této situaci bez pomoci vyspělých států mohlo dohledné době něco 

změnit. V současnosti proto pokládám za jedinou možnost, jak zapojit Peru do 

spolupráce v rámci UNFCCC, využití nástrojů pozitivní motivace – především 

v podobě investic do nízkoemisních projektů v energetice – například v rámci 

mechanismů čistého rozvoje. 
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Seznam zkratek 

CAN – Andské společenství 

Cap-and-trade – mechanismus, v jehož rámci je do systému přiděleno určité 

omezené množství (tzv. cap) obchodovatelných emisních povolení, které se 

následně v rámci systému obchoduje (trade) 

CCS – zachycování a skladování oxidu uhličitého (carbon capture and storage) 

CH4 - metan 

CO2 – oxid uhličitý 

tCO2e – ekvivalent tuny oxidu uhličitého 

ČR – Česká republika 

ČNB – Česká národní banka 

EK – Evropská komise 

EP – Evropský parlament 

EU – Evropská unie 

GJ – Giga Joule 

Gt – Giga tuna (109 tun) 

GWP – potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential) 

HCF – hexfluorokarbon 

HDP – hrubý domácí produkt 

H2O – voda, vodní pára 

IEA – Mezinárodní agentura pro energii (International Energy Agency) 

IPCC – Mezivládní panel klimatické změny (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) 
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KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR 

N2O – oxid dusný 

NAP – Národní alokační plán 

NOAA – Federální agentura pro atmosféru a oceány (National Ocean and 

Atmosphere Administration) 

O3 – ozon 

OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for 

Economic Cooperation and Development) 

OSN – Organizace spojených národů 

PCF - perfluorocarbon 

ppmv – milion částic v objemu (parts per milion by volume) 

SEK – Státní energetická koncepce 

SF6 – hexafluorid síry 

UNFCCC – Rámcová úmluva Spojených národů o změně klimatu (United 

Nations Framework Convetion on Climate Change) 

USA – Spojené státy americké 

USD – americký dolar 
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Příloha 1 – obrázky a tabulky 

Obrázek 1: Variace v koncentracích oxidu uhličitého v atmosféře 
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Zdroj: http://www.cdml.noaa.gov (Federální agentura pro atmosféru a oceány, USA) 

Obrázek 2: Obecné a dílčí cíle právní úpravy boje s klimatickou změnou v energetice 

Dílčí cíle boje s klimatickou změnou:

Snížit podíl zdrojů energie, jejichž 

využitím v energetice dochází k 

uvolňování emisí skleníkových plynů, 

v energetickém mixu

Zvýšit podíl zdrojů energie, jejichž 

využitím  v energetice nedochází k 

uvolňování emisí skleníkových plynů 

nebo dochází k uvolňování 

skleníkových plynů v malé míře, v 

energetickém mixu

Dílčí cíle boje s klimatickou změnou:

Obecný cíl boje s klimatickou změnou: 

Snížení emisí skleníkových plynů o takové procento, aby daná země dosáhla splnění 

obecného cíle boje s klimatickou změnou
2

1. Přechod na technologie a paliva, při jejichž transformaci na elektřinu a teplo nedochází 

k uvolňování emisí skleníkových plynů, popřípadě dochází k vypouštění emisí 

skleníkových plynů pouze v omezené míře

2. Snížení spotřeby energie

Využívat technologie, které 

minimalizují nebo eliminují 

uvolňování emisí skleníkových plynů

Maximalizovat efektivitu a 

úspornost technologií při výrobě, 

přenosu a distribuci (např. 

minimalizace ztrát energie aj.)

Snížení emisí skleníkových plynů o x% ve srovnání s rokem 1990
1

Dílčí cíle boje s klimatickou změnou:

Snížení spotřeby elektřiny a tepla

Obecný cíl boje s klimatickou změnou v energetice: 

Způsby dosažení obecného cíle boje s klimatickou 

změnou v energetice:

ENERGETICKÝ MIX (paliva)
TECHNOLOGIE (výroba, přenos, 

distribuce)
KONEČNÁ SPOTŘEBA

Základní složky energetiky:

 

Zdroj: Autorka 
1 – za x% je třeba dosadit jednotlivé individuální cíle stanovené pro státy Dodatku I Kjótským protokolem (tj. x se 
bude pohybovat mezi -8% až +10% pro období do roku 2012); dále je třeba uvést, že pro některé státy je základním, 
referenčním rokem jiný rok než 1990 
2 – cílové procento snížení emisí skleníkových plynů v energetice oproti referenčnímu roku je závislé na konkrétní 
struktuře energetiky a ekonomiky v daném státě282 

                                                 
282 V případě, že např. v konkrétním státě přispívá energetika k celkovým emisím skleníkových 
plynů menším podílem (např. vzhledem k vysokému podílu využití obnovitelných zdrojů), 
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Obrázek 3: Křivka potenciálu a nákladů na snížení emisí skleníkových plynů v ČR (cena 
snížení emisí, ceny roku 2008 v EUR za tCO2e) 

 

Zdroj: MŽP (2008): Politika ochrany klimatu v České republice, návrh MŽP, staženo na 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.pdf, dne 10.5.2010 ve 12:35, str. 
19 

Obrázek 4: Historický vývoj cen ropy 

 

Zdroj: zFacts.com (2009) 

                                                                                                                                               
může být cílové procento snížení emisí skleníkových plynů v energetice v tomto státě podstatně 
nižší než obecný závazek daného státu dle Kjótského protokolu. 
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Tabulka 1: Přehled Konferencí stran UNFCCC a Kjótského protokolu (1995 – 2009) 

Berlín 1995 COP 1 – Konference stran UNFCCC 

- Nutnost nastavit v rámci plnění cílů 
UNFCCC právně závazné cíle 
snižování emisí skleníkových plynů 

Ženeva 1996 COP 2 – Konference stran UNFCCC 

- Verifikace snížení emisí, detaily formy 
závazků 

Kjóto 1997 COP 3 – Konference stran UNFCCC 

- Závazek vyspělých států snížit do roku 
2012 emise skleníkových plynů o 5,2% 
v porovnání s rokem 1990 

- Kjótský protokol  

Buenos Aires 

1998 

COP 4 – Konference stran UNFCCC 

- provozní a technické detaily provádění 
mechanismů obsažených v Kjótském 
Protokolu 

- Akční plán z Buenos Aires 

Bonn 1999 a 2001 

The Hague 2000 

COP 5 – 6 – Konference stran UNFCCC 

- Další operacionalizace kjótských 
mechanismů 

- Bonnské dohody o implementaci 
Akčního plánu z Buenos Aires 

Marakéš 2001 COP 7 - Konference stran UNFCCC 

- Vyjednávání o ratifikaci Kjótského 
protokolu 

- Finanční transfery na adaptační 
opatření rozvojovým zemím 

- Marakéšské dohody 
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Nové Dilí 2002 COP 8 – Konference stran UNFCCC 

- Kritika vyspělých zemí za pomalou 
ratifikaci Kjótského protokolu 

- Diskuze o zavedení závazných cílů 
snižování emisí skleníkových plynů i 
pro rozvojové země 

- Výše příspěvků do fondů pomoci 
rozvojovým zemím s následky 
klimatické změny 

- Deklarace z Dilí, Pravidla Mechanismu 
čistého rozvoje (Clean Development 
Mechanism) 

Milan 2003 COP 9 – Konference stran UNFCCC 

- Detaily provádení Kjótského protokolu 

- Schvalování rozpočtu na léta 2004 – 
2005 a objemu finančních prostředků 
do fondů pomoci rozvojovým zemím 
s následky klimatické změny 

- Třetí hodnotící zpráva Mezivládního 
panelu klimatické změny 

Buenos Aires 

2004 

COP 10 – Konference stran UNFCCC 

- Dopady vstupu Kjótského protokolu 
v účinnost 

- Výhledy po roce 2012 

- Buenos Aires Program prací na 
adaptačních opatřeních z Buenos Aires 

Montreal 2005 COP 15 – Konference stran UNFCCC a MOP 1 – Setkání 

stran Kjótského protokolu 

- Podpora dobrovolných cílů snižování 
emisí skleníkových plynů 
v rozvojových zemích 

- Vyjednávání o nových cílech pro 
období po 2012 
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- Schválení pravidel pro CDM/JI 

Nairobi 2006 COP 12 - Konference stran UNFCCC a MOP 2 – Setkání 

stran Kjótského protokolu 

- Debata o nákladech spojených 
s klimatickou změnou (reakce na 
Sternovu zprávu) 

- Navržena revize Kjótského protokolu 
pro období po roce 2012 

Bali 2007 COP 13 - Konference stran UNFCCC a MOP 3 – Setkání 

stran Kjótského protokolu 

- Plán prací na přípravě závazků pro 
období po roce 2012 včetně termínů 
dokončení jednotlivých etap jednání 

- Cestovní plán z Bali 

Poznaň 2008 COP 14 - Konference stran UNFCCC a MOP 4 – Setkání 

stran Kjótského protokolu 

- Diskuze o navýšení prostředků 
v adaptačním fondu 

- Diskuze o závazcích pro období po roce 
2012 

-  

Kodaň 2009 COP 15 - Konference stran UNFCCC a MOP 1 – Setkání 

stran Kjótského protokolu 

- Post-2012 – vyjednávání o podmínkách 
fungování trhu s uhlíkem a závazků 
snížení emisí 

- Diskuze o možnosti zavedení závazků 
snížování emisí skleníkových plynů 
pro rozvojové země 

- Kodaňská deklarace 

Zdroj: Na základě přehledu na www.pewclimate.org zpracovala autorka (staženo dne 10.1.2009 v 15:00) 
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Obrázek 5: Vývoj evropského společenství od roku 1952 do současnosti  

 

Zdroj: www.naseevropa.cz; modifikace autorka 
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Tabulka 2: Přehled alokací dle NAP 1 a NAP 2 v jednotlivých členských státech EU 

Země

Rozdíl alokované a 
verifikované spotřeby EUA  
(2005 - 2007)

Průměrná roční alokace 
(NAP 1)

Průměrná roční alokace 
(NAP 2)

Rozdíl alokace NAP2 - 
NAP1 (%)

AT 1 194 699 32 900 512 30 729 906 -6,60%

BE 23 410 311 62 114 734 58 507 703 -5,81%

CY 1 368 911 5 701 075 5 479 780 -3,88%

CZ 37 889 613 97 267 991 85 445 875 -12,15%

DE 55 158 625 498 390 019 453 070 175 -9,09%

DK 10 415 914 33 499 530 24 500 000 -26,86%

EE 16 797 961 18 953 000 12 717 058 -32,90%

ES -13 375 591 178 838 295 151 914 743 -15,05%

FI 16 235 386 45 499 284 36 157 688 -20,53%

FR 79 849 892 154 909 186 132 800 000 -14,27%

GR 9 250 680 74 400 198 69 087 549 -7,14%

HU 16 139 665 31 660 904 26 908 852 -15,01%

IE 1 567 543 22 320 000 20 243 031 -9,31%

IT -10 586 402 223 070 435 195 746 486 -12,25%

LT 17 676 661 12 265 395 8 851 304 -27,84%

LU 2 191 417 3 358 323 2 488 299 -25,91%

LV 5 036 186 4 560 191 3 283 303 -28,00%

MT -1 668 557 762 822 2 143 061 180,94%

NL 29 899 870 88 942 336 85 813 458 -3,52%

PL 91 131 481 237 838 568 208 515 395 -12,33%

PT 13 745 201 38 161 413 34 810 329 -8,78%

SE 15 104 184 23 209 832 22 802 439 -1,76%

SI -380 326 8 743 680 8 298 937 -5,09%

SK 16 177 860 30 489 902 32 629 361 7,02%

UK -75 760 681 224 831 370 212 069 329 -5,68%

Celkem 358 470 503 2 152 688 995 1 925 014 061 -10,58%  

Zdroj: Data Evropská komise a Community Independent Transaction Log, zpracování autorka 

Obrázek 6: Kolaps EU ETS po zveřejnění výsledků pololetní zprávy o alokovaných a 
verifikovaných objemech (pravá osa tis. tun CO2e) a cenách EUA (levá osa euro za tunu 

CO2e) 

 

Zdroj: Data ECX, zpracování autorka 
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Tabulka 3: Minimální úrovně zdanění uplatnitelné na paliva a elektřinu 

 Obchodní účely Neobchodní 
účely 

Plynový olej  

(v eurech na 1 000 l) 

Kódy KN 2710 19 41 až 2710 19 49 

21 21 

Těžký topný olej  

(v eurech na 1 000 l) 

Kódy KN 2710 19 61 až 2710 19 69 

15 15 

Petrolej  

(v eurech na 1 000 l) 

Kódy KN 2710 19 21 a 2710 19 25 

0 0 

Zkapalnělý plyn (LPG)  

(v eurech na 1 000 l) 

Kódy KN 2711 12 11 až 2711 19 00 

0 0 

Zemní plyn  

(v eurech na gigajoule spalného tepla) 

Kódy KN 2711 11 00 až 2711 21 00 

0,15 

 

0,3 

Uhlí a koks  

(v eurech na gigajoule spalného tepla) 

Kódy KN 2701, 2702 a 2704 

0,15 

 

0,3 

Elektřina  

(v eurech na MWh) 

Kód KN 2716  

0,5 1,0 

Zdroj: Směrnice 2003/96/ES 

 

Tabulka 4: Základní srovnání Andského společenství a Evropské unii  

Údaje roku 2008 CAN EU 
Počet obyvatel 96,9 mil. obyv. 499,8 mil. obyv. 

Rozloha 3,798 mil. km
2
 4,2 mil. km

2
 

HDP 407, 9 mil. USD 15 377 052 mil. USD 
Zdroj: Data Eurostat a Andské společenství 

 

Obrázek 7: Geografické srovnání Andského společenství (žlutě označené země v mapě nalevo) 
a Evropské unie (tmavomodře označené země v mapě napravo) 
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Zdroje: www.christiansellar.info, www.ingema.net  

 

Obrázek 8: Vývoj celkových agregovaných emisí skleníkových plynů v ČR 

 

Zdroj: NAP 2 
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Tabulka 5: Možnosti snížení emisí skleníkových plynů jednotlivými sektory v ČR do roku 
2020 (v milionech tun CO2e 

 

Zdroj: Zámyslický, P. (2009): Politika ochrany klimatu v České republice, časopis Ochrana přírody – zvláštní číslo, 
článek dostupný na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/politika-ochrany-klimatu-v-ceske-
republice.html (staženo dne 30.5.2010 v 11:07) 

 

Tabulka 6: Celkové emise jednotlivých sektorů EU ETS v letech 2005 – 2007 

 

Zdroj: Politika ochrany klimatu v České republice (2009) str. 50 
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Tabulka 7: Stručný přehled nejvýznamnějších realizovaných a plánovaných adaptačních 
opatření v ČR podle návrhu Politiky ochrany klimatu v České republice (2009) 

 

Zdroj: Zámyslický, P. (2009): Politika ochrany klimatu v České republice, časopis Ochrana přírody – zvláštní číslo, 
článek dostupný na http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zvlastni-cislo/politika-ochrany-klimatu-v-ceske-
republice.html (staženo dne 30.5.2010 v 11:07) 
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Obrázek 9: Porovnání energetické náročnosti členských států EU (2006) 

 

Zdroj: Návrh Aktualizace Státní energetické koncepce (únor 2010) http://www.mpo.cz/dokument5903.html  
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Klíčová slova: Peru, energetika, právo ochrany klimatu 

Abstrakt 

Energetika a klimatické změny z pohledu práva 

 Tato diplomová práce se zabývá vztahem právní úpravy ochrany 

klimatu a energetiky. Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat vztah 

mezi energetikou a ochranou klimatu s důrazem na rozdíly v právním pojetí 

tohoto vztahu mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Vyspělé země jsou v této 

práci reprezentovány Českou republikou, respektive v některých bodech 

Evropskou unií, rozvojové země globálního Jihu v této práci zastupuje Peru, 

respektive Andské společenství. Předmětem analýzy je právní úprava ochrany 

klimatu a energetiky na úrovni práva mezinárodního, evropského, práva 

Andského společenství, práva českého a peruánského. 

 Hypotézou práce je, že rozvojové země, jejichž situace je zde popsána na 

příkladu Peru, musí být ze strany vyspělých zemí pozitivně motivovány 

k tomu, aby se aktivně zapojily do boje s klimatickou změnou. Tato pozitivní 

motivace může mít například formu technologických transferů, finanční 

pomoci nebo investic do projektů na snížování emisí skleníkových plynů 

v těchto zemích. 

 Výsledky srovnání právních úprav ochrany klimatu a energetiky v Peru 

a v České republice, jakož i v Andském společenství a Evropské unii, jasně 

naznačují, že rozvojové státy v obdobné situaci jako Peru ještě nejsou 

připraveny zapojit se do mitigačních opatření takovým způsobem, jako země 

Česká republika a další členské státy Evropské unie. Pro realizaci mitigačních 

opatření nemá Peru vytvořen dostatečný právní rámec a vzhledem k nízké 

účinnosti práva a dalším problémům (chudoba, znečištění vody a ovzduší, boj 

s narkomafií apod.) není pravděpodobné, že by se na této situaci bez pomoci 

vyspělých států mohlo dohledné době něco změnit. V současnosti proto 
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pokládám za jedinou možnost, jak zapojit Peru do spolupráce v rámci Rámcové 

úmluvy Organizace Spojených národů o změně klimatu, využití nástrojů 

pozitivní motivace – především v podobě investic do nízkoemisních projektů 

v energetice – například v rámci mechanismů čistého rozvoje. 
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Keywords: Peru, energy sector, climate change law 

Abstract 

Energy sector and the chmate change – legal aspects 

 The topic of this diploma thesis is the relationship between the law of the 

climate change and the energy sector. The aim of this thesis is to describe and 

analyze this relationship with special focus on the differences in legal 

enactment of this relation in the law of the developed and developing countries. 

The developed countries are in this thesis represented by the Czech Republic 

and the European Union, respectively; the developing countries of the global 

South are represented by Peru and the Andean Community, respectively. The 

object of the analysis is the climate change law and energy sector in the 

international law, European law, in the law of the Andean Community, and in 

the Czech and Peruvian law. 

 The research hipothesis of this work is that the developing countries, 

whose situation is described on the case of Peru, shall be positively motivated 

by developed countries to participate actively on the international climate 

change mitigation efforts. This positive motivation may have form of, for 

example, technology transfers, financial aid or investments to the projects that 

contribute to the reduction of greenhouse gas emissions in these countries. 

 The results of the comparison of the enactment of the relation between 

climate change law and energy sector in Peru and in the Czech Republic, as 

well as in the Andean Community and in the European Union, suggest clearly 

that the developing countries in a situation similar to Peru are not yet ready to 

join the climate change mitigation efforts in the way developed countries, such 

as do Czech Republic or othe EU Member States. Peru does not have a sufficient 

regulatory framework for implementation of mitigation efforts and, given the 

low efficiency of the Peruvian law and other problems of the country (such as is 
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poverty, pollution of air and water, fights with narcotrafficants etc.), it is not 

probable that Peru would be able to change soon its current situation, at least 

not without the assistance of the developed countries. In my opinion, given the 

present situation, the only way how to involve Peru into the international 

cooperation in the framework of the United Nations Framework Convention on 

Climate Change, is the deployment of the positive motivation tools – especially 

in the form of investments to low-carbon projects in the energy sector – for 

example in the framework of the Clean Development Mechanisms. 

  

Keywords: Peru, energy sector, climate change law 

Klíčová slova: Peru, energetika, právo ochrany klimatu 


