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Anotace 

Na základě teorií o globálních změnách klimatu, koncepci trvale udrţitelného 

rozvoje a závazků, které Česká republika přijala, definuje tato práce objem emisí oxidu 

uhličitého jako problém.  

V první části shrnuje dosavadní přístup mezinárodního společenství 

k problematice změn klimatu způsobených lidskou činností, vznik a vývoj teorie 

udrţitelného rozvoje a mezinárodní jednání vedoucí k omezování emisí oxidu uhličitého. 

Analyzuje postoje nejdůleţitějšího hráče na globálním poli sniţovaní emisí skleníkových 

plynů- Evropské Unie. Jakoţto člen, je ČR přímo ovlivněna legislativou a závazky 

přijímanými na celoevropské úrovni.  

V další části práce identifikuje stav v České republice: objem a hlavní zdroje 

emisí a zasazuje je do evropského a světového kontextu.Vyvozuje důsledky, které z nich 

pro ČR plynou. Analyzuje základní nástroje, které ČR při sniţování emisí oxidu 

uhličitého má a které pouţívá. 

Práce obsahuje i případovou studii společnosti Telefónica O2. Zkoumá, jak 

k ochraně ţivotního prostředí a sniţování emisí CO2 přistupuje. Jedná se o velkou, 

nadnárodní společnost, která si je vědoma své společenské osobnosti a emisí, které 

produkuje. Posuzován je její aktivní přístup, zkušenosti a vyuţívání nástrojů, jako je 

environmentální management. 

Na základě zjištění z předcházejících částí práce navrhuje důsledné zavádění 

nástrojů do praxe a zařazení dalších nástrojů, které by ČR mohla v boji proti emisím 

oxidu uhličitého pouţít.  

 V závěru práce konstatuje nutnost dokončení ekologické daňové reformy, a 

jednotného informačního systému. Pokud chce Česká republika nastoupit cestu vedoucí 

k opravdu udrţitelnému rozvoji, je třeba zásadní změny v chování a myšlení lidí. Pouze 

informovaní, vzdělání lidé mohou změnit stávající vzorce výroby a spotřeby, které 

povedou k nízkouhlíkaté ekonomice a k udrţitelnému rozvoji. 
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Abstrakt 

This work defines the amount of carbon dioxides emission as a problem which is 

based on the theories of global climate changes and the concept of sustainable 

development and commitments adopted by the Czech Republic. 

 The first section summarizes the current approach of the international community 

to the question of climate changes caused by human activity, the beginnings and 

evolution of the theory of sustainable development and international negotiations leading 

to the carbon dioxide emission limits. It analyzes the position of the most important actor 

on the field of global greenhouse gas reduction, the European Union. As a member, the 

ČR is directly influenced by legislation and the commitments which have been taken at 

the European level.  

The next section identifies the situation in the Czech Republic: the amount and 

the main sources of emissions and set them to the European and World context. This 

section implies the resulting consequences for the Czech Republic. It analyzes the basic 

tools used in ČR for the carbon dioxide emissions reducing. 

The thesis also contains a case study of Telefónica O2 and explores its approach 

to the environmental conservation and reducing CO2 emissions.  Telefónica is a big 

international company that is aware of its corporate responsibility for emissions that 

produces. There is assessment of Telefónica O2 active approach, experience and 

exploitation of tools such as environmental management.  

Based on the findings from the previous parts of this thesis it proposes the 

rigorous implementation of tools to the praxis and it also proposes using of the new tools 

that would help ČR to reduce its carbon dioxides emission. 

 In the conclusion the thesis urges the need of completing the environmental tax 

reform and the running of information system. If the Czech Republic wants to achieve the 

sustainable development, there must be fundamental changes taken in behavior and 

thinking of the population. Only informed and educated people can change the existing 

patterns of production and consumption, leading to a low carbon economy and 

sustainable development. 
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Seznam použitých zkratek 
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BAT: Best Aviable Technology: Nejlepší dostupná technologie 

CO2:  Oxid uhličitý 

CO2e: Ekvivalent označující konkrétní efekt daného skleníkového plynu 

vyjádřeného pomocí odpovídající míry skleníkového efektu CO2 

ČR:  Česká republika 

EIA: Vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí: Environmental Impact 

Assessment 

EMAS: Eco Management and Audit Schneme: environmentální managament 

EMS:  Environmental management systém: environmentální management 

ES:  Evropská společenství 

EU:  Evropská unie 

EVVO: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

IPPC: Integrated Prevention Pollution and Control: Integrovaní prevence a 

omezování znečištění   

IPCC:  Mezivládní panel pro změny klimatu  

NGO:  Non Governmental Organization (Nevládní neziskové organizace) 

MD:  Ministerstvo dopravy 

MPO:  Ministerstvo průmyslu a dopravy 

MŢP:  Ministerstvo ţivotního prostředí  

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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UNEP:  Program OSN pro ţivotního prostředí 
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Úvod 

Svět se v poslední době potýká se stále intenzivnějšími výkyvy počasí a 

přírodními katastrofami. Při zkoumání příčin těchto jevů došla část odborné veřejnosti 

k názoru, ţe v důsledku lidských činností dochází k růstu koncentrace skleníkových 

plynů v atmosféře. Zvýšená koncentrace vede ke globálním změnám klimatu: k růstu 

teploty zemského povrchu a na něj navázané jevy jako je růst hladiny světových moří, 

tání ledovců, výraznější teplotní výkyvy. Následky těchto jevů se začínají projevovat 

nejen v ekonomických ztrátách, ale ohroţují i ţivoty lidí. 

Vědecké studie a měření prokazují zvyšování emisí CO2  v atmosféře a také růst 

průměrných teplot na Zemi. Podle některých měření je koncentrace oxidu uhličitého 

v atmosféře vyšší o 33 % neţ před průmyslovou revolucí, průměrná teplota se zvýšila o 

0,8° C  a mořská hladina stoupla o 0,17 metrů.
1
 

Znepokojující jsou zejména trendy vývoje. V poslední době se zmíněné jevy 

projevují stále intenzivněji: 

Trendy vývoje změn klimatu 
Jev Období Změna 

Oteplování 1901- 2000 o 0,6 ° C 

  1906-2005 o 0,74° C 

Zvyšování hladiny moří  od roku 1961 o 1,8 mm/rok 

  od roku 2003 o 3,1 mm/rok 

Ubývání ledu a sněhu  od roku 1978 o 2,7 % za desetiletí 

                    Zdroj: Zpráva IPCC, 2007 

 

 Světová veřejnost
2
 a většina čelních představitelů států tyto hrozby přijala a 

zahájila mezinárodní jednání s cílem určit limity a sníţit světové emise oxidu uhličitého. 

Nejznámější a nejdůleţitější dohodou je jistě Kjótský protokol, jehoţ platnost však roku 

2012 vyprší. Nejzávaţnějším nedostatkem, který sniţoval účinnost tohoto protokolu, bylo 

nepřistoupení některých velkých znečišťovatelů, zejména pak USA. Političtí představitelé 

a nový americký president, vědomi si komplikovaností jednání, připravili ambiciózní 

plán na sníţení, který měl být dojednán v prosinci roku 2009 v Kodani. Celý svět upíral 

zraky na dlouhá jednání zástupců 192 států o sniţování emisí  CO2. Ambice byly vysoké, 

                                                 
1
 Dle údajů IPCC: zpráva z roku 2007 

2
 Pojem světová veřejnost v této práci značí OSN a státy v nich zastoupené, které representují své obyvatele 
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v průběhu jednání však došlo k názorovým rozdílům mezi rozvojovými a rozvinutými 

státy, které vedly k velmi rozpačitému závěru celého summitu. Státy se vlastně jen 

dohodly, ţe se dohodnou a krach celého summitu odvrátily tím, ţe závěrečnou zprávu 

nedaly ke schválení v OSN a udělaly z ní nezávaznou dohodu.  

 Z průzkumu Eurobarometru provedeného v období 28.8. - 17.9. 2009 vyplynulo, 

ţe 36 % českých respondentů povaţuje klimatické změny za nejzávaţnější problém, 

kterému čelí svět jako celek. Dle českých názorů se tak jedná o čtvrtý nejzávaţnější 

globální problém. Při pohledu na daný problém z perspektivy Evrospké unie jako celku 

vyplynulo, ţe klimatické změny vnímá jako nejváţnější globální problém 47 % lidí 

(druhý nejzávaţnější problém)
3
. 

 Česká republika je z globálního hlediska malým producentem skleníkových 

plynů- 146 Mt představuje 0,3 % světových emisí
4
. Při přepočtu objemu emisí na 

jednoho obyvatele či na jednotku HDP se ČR dostává na přední místa mezi největší 

producenty. V porovnání s průměrem EU vypouští ČR „v oblasti energetiky a průmyslu 

skoro dvakrát více emisí na obyvatele“.
5
 Tato informace zcela mění pohled a závaţnost 

českých emisí. V případě, ţe by se jako kritérium, podle kterého by byly emise měřeny, 

stal přepočet na jednoho obyvatele či na jednotku HDP, znamenalo by to pro Českou 

republiku závaţný problém. Náklady, které by bylo nutné vynaloţit by jistě více neţ 

zatíţily státní rozpočet, nutná omezení by zasáhla celou ekonomickou strukturu.  

 Na druhou stranu je třeba říci, ţe v současném systému, kdy se sniţují emise 

v porovnání s určitým rokem
6
 na tom Česká republika vydělává. Vzhledem k minulosti 

byly emise po roce 1989 skutečně vysoké a jejich sniţování bylo při přechodu 

z plánované ekonomiky a reorientací z těţkého průmyslu rychlé, samovolné a levné. 

V rámci Kjótského protokolu se například zavázala sníţit emise o 8 %, přičemţ je ve 

skutečnosti sníţila o 27,6 % k roku 2008. Uvedený rozdíl můţe, a částečně to jiţ udělala, 

                                                 
3
 Dle údajů EUROBAROMETRU, Eurobarometr [online]. 2010 [cit 2010-01-13]. Dostupné na WWW: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm  
4
    Tento údaj se vztahuje k roku 2007, v roce 2008 vyprodukovala ČR kolem 141 MT skleníkových plynů. 

Oxidu uhličitého vyprodukovala ČR v roce 2007 kolem 126 MT, v roce 2008 kolem 120 MT 

MC KINSEY&COMPANY. Náklady a potenciál snižování emisí skleníkových plynů v České republice  

[online]. c2008. 2008 [cit 2010-02-10]. Dostupné na WWW: 

http://www.mckinsey.com/locations/prague/work/probonoccreport/Report_czech_version.pdf, str. 3 
6
   V porovnání s rokem 1990 v případech závazků ČR v rámci Kjóckého protokolu 
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prodat jiným státům- za rok 2009 se mělo jednat o částku 10 miliard korun. Peníze 

získané z prodeje emisních kreditů musí být pouţity na další sniţování emisí- u nás byl 

na tomto základě připraven Program Zelená úsporám.  

 Tlaky na státy, podniky i jednotlivce, aby sniţovaly své emise skleníkových plynů 

budou pokračovat, ba dokonce se budou zvyšovat: a to jak mezinárodními dohodami na 

nejvyšších úrovních, tak legislativními omezeními ze strany státu i tlakem spotřebitelů, 

kteří ve stále hojnější míře vyţadují ekologické produkty. Dalším důleţitým argumentem 

pro sniţování emisí je i finanční stránka: sniţovat spotřebu energie a tím i emisí CO2 je 

ekonomicky výhodné.  
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Cíle 

Tato práce si klade několik cílů. Hlavním cílem této práce, kterému jsou ostatní 

cíle podřízeny, je na základě analýzy českých emisí a nástrojů  vznik doporučení, jak 

emise oxidu uhličitého v České republice dále snížit. K naplnění tohoto cíle analyzuje 

stávající nástroje pouţívané či zakotvené v českém právním rámci. Na základě zkoumání 

nástrojů pouţívaných v zahraničí a v soukromém sektoru navrhuje vyuţití dalších 

nástrojů. Výstupem je tedy sumarizace dosavadního přístupu světového společenství 

k této problematice, identifikace hlavních zdrojů v ČR a analýza pouţívaných nástrojů. 

Toto hodnocení společně s návrhem nových nástrojů můţe být pouţito jako informační 

materiál zasazující problematiku emisí oxidu uhličitého do širších souvislostí a  

doporučení pro orgány státní správy, podniky a jednotlivce jak postupovat, aby došlo ke 

sníţení emisí CO2 na území státu. 

 Aby bylo dosaţeno tohoto cíle, klade si práce cíle dílčí, pomocí nichţ k němu 

krok po kroku dospěje: 

o Analyzovat přístup historie světového společenství k ochraně ţivotního 

prostředí, s důrazem na klimatické změny způsobené skleníkovými plyny 

o Analyzovat mezinárodní dohody o sniţování emisí  

o Analyzovat nástroje, které jsou ke sniţování emisí CO2 zaváděny 

na mezinárodní úrovni 

o Identifikovat mezinárodní závazky ČR v oblasti sniţování CO2 

o Analyzovat situaci v ČR 

o Analyzovat stav českých emisí 

o Identifikovat největší zdroje emisí  

o Identifikovat nástroje, které ČR ke sniţování emisí má 

o Navrhnout nové nástroje na sníţení emisí CO2 v ČR 

o Analyzovat zkušenosti společnosti Telefónica O2  
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Výzkumné otázky  

 Výzkumné otázky odpovídají cílům, které si práce klade. Pomocí systému na sebe 

navazujících a doplňujících se otázek, odpovídá práce na hlavní otázku:  

Jak přispět ke  snížení emisí oxidu uhličitého v České republice. 

Dílčí otázky tedy jsou: 

o Jaký postoj zaujímá a jaký zaujímala světová veřejnost ke koncentraci CO2 

v ovzduší?  

o Jaké jsou mezinárodní a interní závazky ČR v oblasti sniţování emisí CO2?  

o Jaký je stav emisí oxidu uhličitého v ČR? Kde se nachází největší zdroje? 

o Kdo má vliv na stav emisí CO2 v ČR a jaké jsou jeho zájmy?  

o Kdo a s jakými zájmy ovlivňuje environmetnální politiku a nástroje na 

sníţení emisí CO2 v ČR? 

o Jaké nástroje vyuţívá ČR při sniţování emisí CO2?  

o Jak dále sníţit emise CO2 v ČR? 

o Jaké další nástroje by mohla ČR dále vyuţívat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Metody 

 Tato práce kombinuje několik metod, pomocí nichţ se snaţí získat, uspořádat a 

interpretovat data s cílem zodpovězení kladených otázek. Mezi pouţité metody patří: 

 

Analýza primárních a sekundárních dat, statistická analýza: 

 Na mezinárodní úrovni práce analyzuje zejména dokumenty OSN a EU. Na 

úrovni České republiky jsou analyzovány státní politiky, strategie a zákony. Dalším 

zdrojem dat jsou statisticky, analýzy, komentáře a dokumenty. Specifickým zdrojem jsou 

dokumenty a rozhovory se zaměstnanci společnosti Telefónica. Touto metodou jsou 

zjišťovány postoje zainteresovaných stran, přijaté závazky a cílové stavy.  

 

SWOT analýza: 

 Pomocí této zjednodušené metody práce identifikuje hlavní silné a slabé stránky 

České republiky v oblasti sniţování emisí oxidu uhličitého. Silné stránky je třeba 

podporovat, ze slabých je třeba vyvodit důsledky a připravit nástroje na jejich zlepšení.  

 Práce také identifikuje vnější hrozby a příleţitosti. Je třeba maximalizovat 

vyuţívání příleţitostí a naopak minimalizovat dopady hrozeb.  

 

Analýza časových řad:  

 Při práci se statistickými údaji vyuţívá práce metodu analýzy časových řad. 

Pomocí této identifikuje počáteční, průběţný i cílový stav a slouţí tak k hodnocení 

celkových změn.  

 

Analýza aktérů:  

 Problematika koncentrace oxidu uhličitého je globální, velmi komplexní problém, 

který je řešen na několika úrovních (od OSN po místní úřady). Je třeba identifikovat 

zainteresované strany na všech úrovních a zjistit jejich kompetence, zájmy a moc.  
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Identifikace zainteresovaných stran 

    

Nadnárodní 
instituce 

OSN 

EU 

OECD 

Státy 

ČR 

Rozvojové 
státy 

Rozvinuté 
státy 

Nestátní subjekty 

Velké podniky 

Spotřebitelé 

NGO 

  zdroj: Autor 

 

Identifikace zainteresovaných stran v České republice  

     

Subjekty státu 

Vláda   

Ústřední orgány státní správy  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo ţivotního prostředí  

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo zemědělství 

Parlament    

Nestátní 
subjekty  

Politické strany   

NGO 

Hnutí Duha 

Greenpeace 

Podniky    

Spotřebitelé    

Média    

    zdroj: Autor 

 

 

Rozhovor s klíčovými aktéry: 

 Další metodou slouţící ke sběru dat je rozhovor. Jsou osloveni zaměstnanci a 

kompetentní management společnosti Telefónica O2. Z těchto rozhovorů vyplývají jejich 

zkušenosti se sniţováním emisí CO2. Na základě těchto zkušeností jsou připraveny rady 

pro ostatní podniky.  
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Případová studie:  

 Součástí práce je i případová studie společnosti Telefónica O2, která si je vědoma 

své společenské odpovědnosti a zapojila se do sniţování emisí oxidu uhličitého. Na 

základě analýzy interních a externích dokumentů, rozhovorů s managery i zaměstnanci 

jsou identifikovány dosavadní zkušenosti a plány. Z těchto zkušeností jsou připravena 

doporučení pro ostatní společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Teorie 

Teorie o globálních změnách klimatu 

Teorie udržitelného rozvoje 

Teorie externalit  

 Teorie o globálních změnách klimatu a udrţitelném rozvoji slouţí jako hodnotové 

ukotvení celé práce. Na jejich základě je definován objem emisí CO2 produkovaný 

člověkem jako problém, který je třeba řešit. Objasňují příčiny a moţné důsledky změny 

klimatu v souvislosti s růstem koncentrace CO2 v atmosféře. Přináší i moţné scénáře 

následného vývoje dle toho, jak lidstvo bude tyto změny řešit.  

Tyto teorie jsou podpořeny některými vědeckými poznatky a měřeními a jsou 

všeobecně uznávány
7
. Přináší také nástroje, jak emise sniţovat i konkrétní cíle sníţení. 

Uvádí i cílový stav, kterého by mělo být dosaţeno a slouţí tedy i k hodnocení reálně 

dosaţených výsledků.  

Z ekonomických teorií práce vyuţívá teorii externalit. V případě znečišťování 

ţivotního prostředí se jedná o negativní externality. Teorie bude nápomocná při určení, 

kdo by měl kompenzovat náklady na sniţování emisí. Teorie negativních externalit také 

přináší moţnost internalizace externalit, která je jedním z nástrojů ke sníţení emisí oxidu 

uhličitého.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
   Kritéria udrţitelného rozvoje jsou pouţívána v OSN. Teorie o změnách klimatu je základem pro Kjótský 

protokol a následné konference. Klimatické změny jsou podle údajů Eurobarometru druhým největším 

problémem pro občany EU  
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Skleníkový efekt a globální změny klimatu 

Skleníkový efekt 

 Povrch Země jako celek má stabilní teplotu, která se meziročně výrazně nemění. 

Stabilita teploty je způsobena sloţitou kombinací několika faktorů
8
, vztahů a chemických 

reakcí.  Velice důleţitou roli ve stabilitě klimatu Země zastává skleníkový efekt. Ze 

slunce na Zemi dopadá sluneční záření různých vlnových délek: krátkovlnné ţivotu-

nebezpečné záření poškozující DNA, středněvlnné viditelné záření  nutné k fotosyntéze a 

dlouhovlnné tepelné záření. „Přibližně 33 % slunečního záření se odrazí od ovzduší, 

mraků i zemského povrchu, asi 45 % ohřívá zemský povrch, od něhož se ohřívá i ovzduší, 

okolo 21 % zajišťuje vypařování vody a tím hydrologický cyklus, necelé 1 % je energie 

transformovaná do vln, mořských proudů a větrů a okolo 0,1 % energie je poutáno při 

fotosyntéze do chemických vazeb organických látek, a tedy do života.“ 
9
 

 Zbylých, necelých 70 % neodraţeného slunečního záření, se přemění na teplo, 

které je v podobě infračerveného záření zpět vyzařováno ze zemského povrchu. 

Infračervené záření však obtíţně prochází přes molekuly skleníkových plynů, které část 

tohoto záření odráţení zpět k povrchu, čímţ je zvyšována průměrná teplota Země 

přibliţně o 30 stupňů Celsia oproti stavu, kdy by ke skleníkovému efektu nedocházelo.  

 Mezi nejvýznamnější skleníkové plyny, tedy plyny, které způsobují skleníkový 

efekt, patří: vodní pára, metan, ozon, oxid dusný a oxid uhličitý. Existence skleníkových 

plynů v atmosféře a skleníkový efekt je tedy naprosto přirozený jev, který zajišťuje 

stabilní podnebí a existenci ţivota.  

 Nejvíce diskutovaným skleníkovým plynem současnosti je oxid uhličitý, jehoţ 

koncentrace v atmosféře pováţlivě stoupá v důsledku lidské činnosti. Nejvýznamnějším 

zdrojem je spalování fosilních paliv: zejména ropy a uhlí při výrobě energie, tepla a 

v dopravě. Základním problémem spalování fosilních paliv je, ţe do atmosféry 

vypouštíme oxid uhličitý ze sloučenin uhlíku dávno uloţených pod zemským povrchem. 

Tento se nyní přidává k přirozenému cyklu CO2 v přírodě a zvyšuje tak jeho koncentraci.  

  

                                                 
8
   Fyzikálních , chemických  i biologických faktorů v jejich souvislostech 

9
   KVASNIČKOVÁ, Danuše. Globální problémy světa. Praha: Velryba , 2008, str. 6 
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Globální změny klimatu 

 Teorie globálních změn klimatu poukazuje na příčinný vztah mezi lidskou 

činností, růstem koncentrace skleníkových plynů a růstem průměrných teplot Země- a na 

ně navázané doprovodné jevy jako je tání ledovců, zvyšování hladiny světových moří atd.  

 Nejvýznamnějšími dokumenty, které přináší důkazy o příčinném vztahu mezi 

koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a globálními změnami klimatu jsou: 

o Jiţ čtvrtá zpráva mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) z roku 2007 

vypracovaná v rámci mezinárodní spolupráce pod záštitou OSN 

o Sternova zpráva z roku 2006 vypracovaná britskými ekonomy pro tehdejšího 

premiéra Tonyho Blaira  

o Film bývalého amerického vicepresidenta  a nositele Nobelovy ceny Al Gora 

 

 Tyto studie a měření prokazují zvyšování emisí CO2  v atmosféře a také růst 

průměrných teplot na Zemi. Podle některých měření je koncentrace oxidu uhličitého 

v atmosféře vyšší o 33 % neţ před průmyslovou revolucí, emise skleníkových plynů 

produkovaných lidstvem v období let 1970 a 2004 stouply o 70 %. Průměrná teplota se 

zvýšila o 0,8 % a mořská hladina stoupla o 0,17 metru v porovnání se stavem před 

průmyslovou revolucí.
10

 

Znepokojující jsou také trendy vývoje. V poslední době se uvedené jevy projevují 

stále intenzivněji: 

Trendy vývoje změn klimatu 
Jev Období Změna 

Oteplování 1901- 2000 o 0,6 ° C 

  1906-2005 o 0,74° C 

Zvyšování hladiny moří  od roku 1961 o 1,8 mm/rok 

  od roku 2003 o 3,1 mm/rok 

Ubývání ledu a sněhu  od roku 1978 o 2,7 % za desetiletí 

                    Zdroj: Zpráva IPCC, 2007 

 

Zmíněné jevy mohou, či jiţ dokonce mají řadu negativních důsledků: 

                                                 
10

 Zpráva IPCC, 2007 
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desertifikace, intenzivnější půdní eroze, změny podnebí v určitých částech světa, 

vymírání ţivočišných a rostlinných druhů,  niţší zemědělské výnosy a hladomor.  

 Světová veřejnost a většina čelních představitelů států tyto hrozby nepodceňuje a 

zahájila mezinárodní jednání s cílem určit limity a sníţit světové emise oxidu uhličitého. 

Nejznámější a nejdůleţitější dohodou je jistě Kjótský protokol, jehoţ platnost však roku 

2012 vyprší. Nejzávaţnějším nedostatkem, který sniţoval účinnost tohoto protokolu, bylo 

nepřistoupení některých velkých znečišťovatelů, zejména pak USA. Političtí představitelé 

a nový americký president, vědomi si komplikovaností jednání, připravili ambiciózní 

plán mezinárodních jednání (tzv. Cestovní mapa z Bali), který měl vyústit v podepsání 

nové mezinárodní dohody o ochraně klimatu v prosinci roku 2009 v Kodani. Celý svět 

upíral zraky na dlouhá jednání zástupců 192 států o sniţování emisí  CO2. Ambice byly 

vysoké, v průběhu jednání však došlo k názorovým rozdílům mezi rozvojovými a 

rozvinutými státy, které vedly k velmi rozpačitému závěru celého summitu. Státy se 

vlastně jen dohodly, ţe se dohodnou a krach celého summitu odvrátily tím, ţe závěrečnou 

zprávu nedaly ke schválení v OSN a udělaly z ní nezávaznou dohodu.  

 

Oslabení teorie 

Teorie o globálních změnách klimatu je obecně uznávána, i kdyţ jako kaţdá má i 

tato své odpůrce. V poslední době však získala značné trhliny. Před konáním Kodaňského 

summitu hackeři zveřejnili emailovou korespondenci mezi některými klimatology ze 

které vyplývá, ţe některá data, ze kterých vychází závěrečná zpráva IPCC, jsou 

z pochybných aţ amatérských zdrojů a jsou vybírána účelově. Tato data jsou navíc 

interpretována tak, aby zveličovala teorii o globálních změnách klimatu a naopak data a 

názory, které teorii popírají jsou zamlčovány, či vynechávány.  

Zveřejněné emaily se týkají tání ledovců v Himalájích- Zpráva IPCC vypočítává, 

ţe himalájské ledovce roztají v důsledku globálního oteplování do roku 2035. Data, ze 

kterých vědci vycházeli jsou naprosto nerelevantní a neověřená (jako zdroj byla pouţita 

studentská práce a spekulativní článek horolezce) a záměrně zveličována. 

Indický šéf Mezivládního panelu pro změny klimatu Rádţendra Pačaurí se za toto 

pochybení jednotlivců omluvil a upravil předpoklad na roztaní himalájských ledovců na 
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rok 2350. Představitelé OSN i IPCC se však postavili za ostatní závěry a teorii o 

globálních změnách klimatu. Tento incident povaţují za selhání jednotlivců, které nesmí 

ovlivnit pečlivou práci a přesná měření ostatních vědců a nesmí zpochybnit tuto teorii. 

Začíná se také spekulovat, kdo emailovou korespondenci zveřejnil a zda načasování před 

začátkem konání Kodaňské konference nebylo záměrným útokem na teorii globálních 

změn klimatu.  

 Objevují se další a další studie, které zpochybňují měření a závěry IPCC 
11

. 

Některé z nich se ukázaly pravdivé: IPCC se znovu omluvil a to za mylné zprávy ohledně 

hrozících výkyvů sráţek v deštných pralesích.
12

  

Vzhledem ke svým časovým i ostatním moţnostem nejsem schopen údaje o 

změnách klimatu sám pořizovat, či verifikovat. V mých moţnostech je vybírání 

adekvátních údajů z důvěryhodných zdrojů a jejich kritické pouţití a konfrontace 

s ostatními zdroji. OSN povaţuji za dostatečně solidní zdroj informací, i přes to nelze 

vyloučit, ţe data či jejich interpretace budou (jsou) podrobeny kritické reflexi a budou 

změněny.    

I kdyby nebyla prokázána příčinná souvislost mezi růstem koncentrace oxidu 

uhličitého v atmosféře a globálními změnami klimatu, osobně se domnívám, ţe 

vypouštění jakékoli látky do přírody v koncentraci, která do ní nepatří, je nesprávné. 

Příroda je zaloţena na rovnováze a ačkoli je velmi adaptibilní, neměli bychom ji 

zatěţovat látkami, které by mohly narušit rovnováţný stav. 

 Zejména v dnešní době, kdy je část politických representantů odhodlána bojovat 

proti emisím oxidu uhličitého a evropské veřejné mínění povaţuje změny klimatu za 

problém
13

, je třeba tohoto potenciálu vyuţít. Některá opatření vedoucí ke sníţení emisí 

CO2 nemusí být nákladná, naopak mohou přinášet i ekonomický zisk.  

                                                 
11

 WIRNITZER, J. Po ledovcích „stávkuje“ i klima. Země se otepluje pomaleji, než se čekalo [online].  

c1999-2010. 2010 [cit 2010-03-16]. Dostupné na WWW: 

http://zpravy.idnes.cz/po-ledovcich-stavkuje-i-klima-zeme-se-otepluje-pomaleji-nez-se-cekalo-1ib-

/vedatech.asp?c=A100120_134943_vedatech_jw. 
12

 NOVINKY. Předpovídaná katastrofa amazonského pralesa byla přefouknutá [online]. c2003-2010.  

     2010 [cit 2010-03-16]. Dostupné na WWW: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/194822-predpovidana-katastrofa-amazonskeho-pralesa-

byla-prefouknuta.html. 
13

 Dle údajů Eurobarometru  
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 Jedním z principů udrţitelného rozvoje, který byl formulován na konferenci v Rio 

a pouţívají jej státy OSN, zejména pak Evropská unie a tedy i ČR, je princip předběţné 

opatrnosti
14

. Tento říká, ţe je lepší i ekonomicky výhodnější ekologickým škodám 

předcházet, neţ řešit jejich následky. Tento princip je aplikován i na problematiku 

skleníkových plynů i přes to, ţe teorie o globálních změnách klimatu nemusí být 100 % 

správná.  

 

Reflexe některých protiargumentů Václava Klause 

 Nejznámějším českým odpůrcem, jehoţ postoj je znám celoevropsky i 

celosvětově je president České republiky, Václav Klaus. Ve své knize Modrá, nikoli 

zelená planeta, Co je ohroženo: klima nebo svoboda? shrnuje názory své i názory 

ostatních odpůrců. Rád bych reagoval na několik jeho nejdůleţitějších argumentů, které 

pouţívá proti teorii globálního oteplování. 

 Jakoţto ekonom a klasický liberál staví lidskou svobodu na první místo všeho a 

povaţuje ji za základní hodnotu, kterou je třeba chránit. Zavádění limitů, standardů a 

dalších nástrojů vedoucích ke sníţení emisí CO2 povaţuje za omezování lidské svobody, 

svobody podnikání, trţní ekonomiky.   

 Osobně také povaţuji lidskou svobodu za nejdůleţitější hodnotu, hovořím-li však 

o svobodě, vnímám ji jako soubor práv a povinností. Tyto dvě sloţky od sebe nelze 

oddělovat a nelze zdůrazňovat pouze jednu z nich. Chceme-li vyuţívat práv plynoucích 

ze svobody, musíme dodrţovat určitá pravidla. Tato pravidla jsou nutná pro její samotnou 

existenci- při jejich nedodrţování některými subjekty jsou narušovány práva a svobody 

ostatních subjektů i samotná podstata svobody.  

 Omezování trţních mechanismů a svobody podnikání povaţuji za nutné „zlo“, 

které umoţňuje samotnou existenci svobodné společnosti a trhu. Volná ruka trhu, dle 

mého názoru, nemůţe být aplikována ve všech oblastech lidských činností. Při ochraně 

ţivotního prostředí se přimlouvám za regulace, které nám zajistí ostatní svobody i ţivot.  

                                                 
14

 Tento princip říká, ţe vţdy, kdyţ existuje riziko moţného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto  

     nebezpečí bylo reálné. A to i v případě, ţe riziko není zcela stoprocentně ověřené 
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 Dalším zajímavým argumentem, který pan profesor pouţívá je nadřazenost 

člověka nad přírodou. Člověk se nemá přizpůsobovat přírodě, ale příroda člověku. 

Příroda to jiţ dělá a vymírání ţivočišných a rostlinných druhů je toho pouze vedlejším 

efektem. Člověk, dle tohoto názoru, svou činností přírodu vytváří a proto rozhoduje, co 

se chránit má a co nikoli.  

 S tímto argumentem se osobně neztotoţňuji- nedomnívám se, ţe by byl člověk 

nadřazen přírodě. Nepokládám za správné, ţe se člověk podílí na mizení rostlinných a 

ţivočišných druhů v takové míře.   

 Názory pana presidenta na environmentalisty jsou velice poučné a kaţdý by se 

měl nad nimi zamyslet. Pan president se snaţí veřejnosti otevřít oči a varovat před 

automatickým přejímáním argumentů či dokonce pseudoargumentů. Zpětnou reakci a 

kritický přístup k přijímaným informacím bychom si měli zachovat vţdy, povaţuji tedy 

toto varování za podněcující k hlubšímu studiu celé problematiky. 

Touto krátkou reflexí na některé argumenty pana profesora se nesnaţím dokázat 

pravdivost teorie globálních změn klimatu, pouze jsem cítil potřebu vyjádřit k nim osobní 

názor. Teorii o globálních změnách klimatu vyuţívá tato práce k hodnotovému ukotvení 

celé problematiky a jak doplňuje předchozí text, i kdyby teorie nebyla pravdivá, 

zamořování ţivotního prostředí látkami, které do ni nepatří nepovaţuji za správné. Proto 

se práce snaţí navrhnout způsoby, jak sníţit emise oxidu uhličitého. Je však velmi 

důleţité a přínosné číst argumenty protistran a reflektovat jejich postoje. 

 

 

Teorie externalit 

 Moderní společnost je zaloţena na dělbě práce a trţním systému. Směna se 

odehrává na trhu, kde se střetává nabídka s poptávkou. Obě tyto veličiny jsou ovlivněny 

mnoţstvím nabízeného a poptávaného produktu, které je odvislé zejména od ceny.  

 Cena je tedy základním atributem produktu, který signalizuje jeho dostupnost, 

vzácnost a poptávku po něm. Existují však případy, kdy cena tuto vypovídací hodnotu 

nemá, či zcela chybí: v těchto případech hovoříme o selhání trhu. 
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 K tomuto selhávání dochází většinou ve spojitosti s ţivotním prostředím a 

přírodními zdroji: řada těchto patří, či patřila mezi statky volné či veřejné,
15

 u nichţ 

absence ceny nezprostředkovává informaci o jejich dostatku či nedostatku. „I když se 

složky životního prostředí postupně stávaly kvantitativně i kvalitativně omezenými statky, 

neexistuje zde mechanismus, který by informoval o převisu poptávky po funkcích 

životního prostředí nad jejich nabídkou či naopak. Neexistující cena, většinou chápána 

jako „nulová cena“ statků životního prostředí, chybně signalizovala hospodářské sféře 

jejich dostatek či přebytek… výsledkem byl pokles kvality a užitečnosti životního 

prostředí a jeho pozvolná degradace.“ 
16

  

 Dalším, nejčastějším, narušením trţního mechanismu jsou externality. 

Rozlišujeme 2 druhy externalit: Positivní a negativní  

o Positivní externality  

Positivní externality vznikají tam, kde subjekt (člověk, podnik) nenese 

všechny výnosy ze své činnosti či majetku: část těchto výnosů si přisvojují jiné 

subjekty. 

Jako příklad lze uvést včelaře, který chová včely za účelem produkce 

medu. Včelaři náleţí výnosy z prodaného medu, přináší však i positivní 

externality sousednímu zemědělci, kterému včely opilují jeho ovocný sad, čímţ 

zvyšují jeho produkci ovoce- z tohoto však včelař ţádné výnosy nemá.  

 

o Negativní externality 

Negativní externality v ekonomii vysvětlují znečišťování ţivotního 

prostředí. Vznikají tam, kde subjekt (člověk, podnik, stát), nenese úplné náklady 

ze své činnosti, čili část těchto svých nákladů přenáší na subjekty jiné. 

„Hospodářský subjekt (znečišťovatel) omezuje doprovodnými efekty své 

                                                 
15

  Volné zdroje: zdroje, které nevyţadují ţádné dodatečné náklady na jejich udrţování a jsou vyuţívány 

bezplatně. Z těchto důvodů jsou tyto statky vyuţívány více, neţ ty, za které se platí: jejich nadměrné 

vyuţívání však vede ke sníţení jejich výnosnosti či dokonce k devastaci, vyčerpání 

     Veřejné statky: jsou takové statky, které nejsou nikým vlastněny, jejich uţívání není zprostředkováno 

trhem. Nepodléhají tedy cenovému mechanismu a nikdo nemůţe být vyloučen z jeho uţívání. Tento 

statek tedy musí být financován z veřejných rozpočtů 
16

   MEZŘICKÝ, Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, str. 114 
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ekonomické činnosti (znečištěním) hospodářský výsledek jiného subjektu a 

vzniklou škodu (resp. zvýšené náklady) mu nekompenzuje.“ 
17

 

Známým příkladem negativních externalit je řeka, na níţ se nacházejí 

průmyslové podniky. Podnik na horním toku řeky vypouští znečišťující odpadní 

vody, čímţ podnikům dále po směru toku přináší dodatečné náklady na čištění 

znečištěné vody (které znečišťovatel nemá a neplatí ani za vypouštění 

znečisťujících látek). 

Důleţitým principem je, ţe znečišťovatel nezpůsobuje dodatečné náklady 

poškozenému úmyslně v rámci konkurenčního boje a ţe poškozený nemůţe 

konání znečišťovatele ovlivnit, s dodatečnými náklady nesouhlasí a nejsou mu 

kompenzovány. Jedná se vlastně o porušení práva. 

I náklady na externality však musí někdo nést. V případě, ţe výrobce 

nenese veškeré náklady spojené s výrobou, vzniká rozdíl mezi soukromými 

náklady výrobce a společenskými náklady.
18

 Tento rozdíl představuje negativní 

externalitu, kterou nese společnost. Výrobce si tímto sniţuje své náklady na 

produkci a produkuje více zboţí, coţ vede k neefektivnosti ve vyráběném 

mnoţství. Negativní externality dopadají na státy, hospodářské subjekty, 

jednotlivce či dokonce na budoucí generace: záleţí na úrovni na které vznikají.  

 

 Internalizace negativních externalit 

 V případě negativních externalit tedy cena výrobku nezohledňuje celkové náklady 

na jeho výrobu a deformuje tak poptávku a vyráběné mnoţství. Cílem internalizace je 

začlenit v co největší moţné míře tyto náklady do výrobních nákladů znečišťovatele. 

Tím, ţe náklady na znečištění zakalkulujeme do rozpočtu výrobce, stanou se z nich 

náklady vnitřní. „Internalizace tak přispívá ke změně chování znečišťovatele směrem 

k ekologicky šetrnějšímu.“ 
19

 

 Externality v plné výši internalizovat nelze, vzhledem ke komplikovanosti či 

                                                 
17

   MEZŘICKÝ, Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, str. 114 
18

   Společenské náklady jsou celkové, úplné náklady na produkci 
19

   MEZŘICKÝ, Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 2005, str. 116 
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nemoţnosti jejich identifikace a kvantifikace. Vzhledem ke kombinaci faktorů jako je 

selhání trţního mechanismu, selhání institucionální a selhání hospodářské politiky, je 

nezbytné, aby do ochrany ţivotního prostředí zasahoval stát.  

 Teorii externalit vyuţívá tato práce k odůvodnění zavádění některých, zejména 

ekonomických, ale i legislativních nástrojů. Jedná se zejména a o náklady na ochranu 

ţivotního prostředí, tak i na prevenci a likvidaci ekologických škod. Patří sem zavádění 

limitů a standardů, poplatků a pokut.  Na principech internalizace negativních externalit 

je zaloţena i ekologická daňová reforma. Do ceny produktů, které znečišťují ŢP, je 

započítáno penále za jejich vyuţívání. 

 

 

Koncepce Udržitelného rozvoje 

 Myšlenka udrţitelného rozvoje se začala objevovat v 80. letech. Jedná se o 

zlomovou dobu přístupu lidí k přírodě. Lidé si začali uvědomovat, ţe ekonomický růst a 

vědeckotechnický pokrok nevyřeší ekologické problémy, a ţe je třeba nalézt soulad mezi 

potřebami a rozvojem společnosti a přírodou a jejími zdroji.  

 Přesvědčení, ţe lze nalézt soulad mezi společností a přírodou vyjádřila Gro 

Harlem Brundtlandová, norská ministryně ţivotního prostředí a předsedkyně Světové 

komise ţivotního prostředí a rozvoje. Její přesvědčení se stalo nejznámější definicí 

udrţitelného rozvoje: “Lidstvo je schopno učinit svůj rozvoj trvale udržitelným- může 

zajišťovat současné potřeby, aniž tím omezí možnosti příštích generací uspokojovat jejich 

budoucí potřeby… Udržitelný rozvoj není ovšem neměnným stavem harmonie, nýbrž 

procesem změn, v němž se využívání zdrojů, orientace investičního a technického rozvoje, 

jakož i vývoj institucionálních struktur uvádějí v soulad se současnými i budoucími 

potřebami.“ 
20

  

 Těmito několika slovy vyjádřila princip, kterým se současný svět řídí při 

hospodářském a sociálním rozvoji. Přijalo jej OSN jako hodnotící kritérium pro 

                                                 
20

 BRUNDTLAND, G.H in SVĚTOVÁ KOMISE PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ: Naše 

společná budoucnost, Academia, Praha: 1991, str.. 20 
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posuzování nových strategií, přijala je i EU jako doplněk k Lisabonské strategii.  

 Jiţ při prvním vyjádření těchto myšlenek dodávala, ţe cesta k UR bude náročná, 

bude vyţadovat řadu omezení a politickou vůli. Zároveň však zdůraznila, ţe nemá bránit 

v hospodářském a sociálním pokroku, ale právě naopak má vést k odstranění světové 

chudoby. Obrací se zejména na bohatší státy, které mají vyšší spotřebu přírodních zdrojů 

i více prostředků k nápravě.  

 Nosnou myšlenkou, která se stala základem dnešních strategií UR je, ţe čelit 

novým problémům lze pouze při spolupráci na mnoha úrovních. Dosavadní praxe 

sektorového členění a oddělených kompetencí není schopna čelit ekologickým 

problémům a vést k UR. „Ochrana prostředí a cesta udržitelného rozvoje musí patřit ke 

společenskému poslání všech vládních institucí a většiny institucí soukromého 

charakteru.“ 
21

 Cílem udrţitelného rozvoje je tedy implementovat ekologické aspekty do 

sociálního a ekonomického rozhodování, do dlouhodobých strategií a koncepcí i do 

jednání států, organizací a lidí, stejně tak, jako předem hodnotit moţné ekologické 

důsledky jednotlivých rozhodnutí. K tomuto je tedy třeba celospolečenské plánovaní a 

zapojení široké veřejnosti do rozhodování.  

 V rámci UR  bylo státům, na nichţ leţí hlavní odpovědnost, doporučeno, aby 

přijaly národní strategie udrţitelného rozvoje dle zásad uvedených v Deklaraci z Rio a 

Agendě 21. Další doporučení přináší i dokument OECD
22

: Strategii budovat jako 

flexibilní systém reagující na aktuální změny a odpovědnost za stav přírody rozšířit na 

celou společnost. Největším propagátorem udrţitelného způsobu rozvoje a šiřitelem 

těchto myšlenek se stala Evropská unie.    

 „Koncepce udržitelného rozvoje vychází z toho, že „rozvoj“, tedy vývoj kladným, 

žádoucím  směrem, směrem k lepšímu stavu, je základním a všeobecně přijatým 

společenským cílem. Aby však mohl trvat bez závažných krizí do daleké budoucnosti, 

nesmí zanedbat žádný ze svých hlavních rozměrů. Nejdůležitějšími jsou tři: ekonomický, 

                                                 
21

 BRUNDTLAND, G.H in SVĚTOVÁ KOMISE PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ: Naše 

společná budoucnost, Academia, Praha: 1991, str.. 50 
22

 Strategie udrţitelného rozvoje, praktický návod pro jejich sestavování 



 33 

sociální a ekologický.“ 
23

  

 

 V obecné rovině se tedy UR snaţí zakomponovat ekologickou stránku a 

ekologické dopady do plánování a rozhodování napříč celospolečenským vývojem. Jaké 

konkrétní zásady mají tedy být do plánování zahrnuty?
24

  

o Regenerace 

Cílem tohoto principu je maximální moţné vyuţívání zdrojů obnovitelných či 

nevyčerpatelných na úkor zdrojů neobnovitelných a vyčerpatelných 

o Nahraditelnost 

Tento princip navazuje na princip předchozí: snaţí se s neobnovitelnými a 

vyčerpatelnými zdroji hospodařit co nejvíce šetrně a v časovém předstihu za ně 

hledat obnovitelné a nevyčerpatelné zdroje 

o Asimilace 

Tento princip se snaţí nenarušovat přirozenou schopnost biodiversity likvidovat 

odpady: snaţí se zachovat a vyuţívat kapacity samočisticích mechanismů 

absorbovat nečistoty 

                                                 
23

 MOLDÁN, B. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Karolinum, Praha, 2001. str. 14 
24

 KVASNIČKOVÁ, Danuše. Globální problémy světa. Praha: Velryba , 2008. str. 105 
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o Ireversibilita 

Princip předběţné opatrnosti. Snahou je vyvarovat se takovým způsobům jednání, 

které vedou k nevratným změnám biosféry 
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Názory na vztah člověka a životního prostředí,  
se zaměřením na globální změny klimatu způsobené skleníkovými plyny 

 

Lidé ţivotní prostředí ovlivňovali od začátku svého druhu a tento vliv byl stále 

intenzivnější. Nejprve začali prostředí měnit v důsledku zemědělství a těţby lesů. 

S rostoucí populací a pokrokem byly zásahy stále významnější.   

 Zásadní změnou ve vývoji společnosti i jejího vztahu k přírodě se stala 

průmyslová revoluce. Vědecký pokrok a změna výrobních vzorců vedla ke společenským 

změnám, k rozšiřování měst a vylidňování venkova. Velká koncentrace lidí a průmyslu 

na jednom místě měla značná negativa na ţivotní prostředí. Velmi významným se stalo 

vyuţívání fosilních paliv: v této době těţba a spalování uhlí.   

 V návaznosti na tyto změny docházelo k nárůstu světové populace a na to 

navázané zintenzivňování dopravy, průmyslu, výroby, spotřeby a produkce odpadů a 

odpadních látek. S rozvojem vyuţívání ropy a ropných produktů se zintensivnělo 

vypouštění emisí CO2. „Spalování stále většího množství fosilních paliv vedlo ke 

znečišťování ovzduší a postupně začalo výrazněji ovlivňovat přírodní dynamickou 

rovnováhu mezi množstvím oxidu uhličitého uvolňovaného do ovzduší a poutaného 

fotosyntézou rostlin důležitou pro klimatický systém Země.“ 
25

 

 

Prvním významnějším posunem lidí ve vnímání přírody se stala ekologie. 

Ekologii jako vědeckou disciplínu zaloţil roku 1866 německý biolog Ernst Häckel , který 

si uvědomil, ţe organismy nelze chránit bez ochrany jejich přirozeného ţivotního 

prostředí. Ekologie je tedy nauka o vztazích mezi organismy a jejich prostředím. Tento 

obor se popularizoval a postupně rozšiřoval a specializoval. 

Počátečním projevem zájmu o neporušenou přírodu se staly přírodní reservace a 

národní parky, které začaly být zakládány k ochraně výjimečných přírodních krás
26

.  

„Na rozdíl od této dlouhé tradice má ochrana životního prostředí historii daleko 

kratší. Samotný termín se začal užívat až v šedesátých letech 20. století.“ 
27

 

                                                 
25

 KVASNIČKOVÁ, Danuše.Globální problémy světa. Praha: Velryba , 2008, str.  29 
26

 U nás byly jako první zaloţeny přírodní reservace Ţofínský prales (1838) a Boubínský prales (1858) 

     Prvním národním parkem byl vyhlášen Yellowstonský národní park v USA (1872) 
27

 MOLDÁN, B., (Ne)udržitelný rozvoj ekologie hrozba i naděje. Praha: Karolinum, 2003, str. 22 
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Ještě v šedesátých letech 20. století panoval všeobecný názor, „ že přírodu nelze 

zničit, že její zdroje jsou nekonečné, nevyčerpatelné a že lidský rozum, technika a 

ekonomická aktivita všechny problémy snadno vyřeší. Varovné signály upozorňující na 

změny v prostředí a hrozící důsledky těchto změn byly přehlíženy.“ 
28

  

Přesto, ţe byly přehlíţeny, projevovaly se stále častěji a intenzivněji a rozšiřoval 

se počet osob, které na tyto skutečnosti upozorňovaly. Jiţ se nejednalo o lokální 

problémy ohroţení zdraví, ale o ohroţení základny ţivota.  

Jednou z prvních, která veřejně vystoupila s důkazy o negativním vlivu lidí na 

ţivotní prostředí, které si vyţádalo uţ několik lidských ţivotů je Rachel Carsonová. Roku 

1962 vydala knihu s názvem Mlčící jaro, která upozorňovala na katastrofu způsobenou 

pouţíváním DDT a pesticidů. Tato kniha vzbudila značný ohlas a přispěla k rozvoji hnutí 

za ochranu ţivotního prostředí. 

Skutečným důvodem k zamyšlení se stala kniha Meze růstu vydaná v roce 1972 

Donellou a Dennisem Meadowsovými a Jorgenem Randersem. Tato kniha nejen ukazuje 

ekologické problémy, ale otevírá i diskusi o jejich příčinách. Nedocenitelným přínosem 

knihy je i predikce moţných vývojů na základě několika scénářů.  Autoři analyzují 

hospodářské trendy od začátku století do roku 1970 a na základě těchto zjištění 

identifikují základní scénář moţného vývoje, který je zaloţen na kontinuálním růstu 

hospodářství, ţivotní úrovně, chudobou a ochranou ţivotního prostředí.  

Jako hlavní příčinu ekologických problémů je přímo hospodářský růst, který se 

stal paradigmatem doby. Společnost a státy měří své úspěchy právě růstem- hospodářství 

a spotřeba musí stále růst, jinak dochází k panice.  

Hospodářský růst se stal exponenciálním a spolu s ním rostla spotřeba materiálů, 

surovin a energií na vstupech a odpadů na výstupech. Predikce budoucího vývoje ukázala 

neudrţitelnost těchto trendů: na straně vstupům omezenost přírodních zdrojů, na straně 

výstupů absorpční schopnosti planety. Úpravou jednotlivých parametrů se autoři snaţili 

nalézt kompromisní scénář vývoje, který by vyhovoval jak lidstvu, tak Zemi.  

Výsledným doporučením, které kniha přináší je, ţe nápravná opatření nebudou 

dostatečně účinná při redukci hlavní příčiny a proto navrhují zastavení hospodářského 
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růstu.  

Kniha vzbudila značný zájem, ale přirozeně vyvolala i značnou vlnu kritiky. 

Přesto, ţe závěry knihy byly odmítnuty jako nereálné, poloţila lidstvu palčivé otázky 

jeho budoucnosti na které se snaţí do dnes odpovědět.  

 

Skutečnou změnu v postoji lidstva k ochraně ţivotního prostředí znamenalo 

převzetí iniciativy OSN, které roku 1972 svolalo mezinárodní konferenci do 

Stockholmu. Svolání této konference představovalo zlom v názoru na ţivotní prostředí 

ve světovém měřítku, coţ bylo explicitně vyjádřeno jejím hlavním heslem: „Pouze jedna 

Země“. Začátek konference, 5. červen, byl vyhlášen za Světový den ţivotního prostředí.  

Světové společenství zde identifikovalo 4 hlavní ekologické problémy, které by se 

měly řešit jak na lokální, tak na globální úrovni: 

o Nadměrná produkce nebezpečných odpadů, které představují bezpečnostní 

riziko pro ţivot i přírodu. Jedná se o odpady:  

o Plynné (emise) 

o Tekuté (odpadní vody) 

o Tuhé ( toxické a radioaktivní odpady) 

o Narušování ţivotodárných planetárních systémů jako jsou: 

o Hydrologický cyklus 

o Ozonová vrstva 

o Klimatický systém atmosféry a oceánu 

o Nadměrné a příliš rychlé čerpání obnovitelných zdrojů. A to jak zdrojů 

obnovitelných, tak neobnovitelných  

o Redukce biologického bohatství planety: sniţování rozmanitosti 

ekosystémů způsobené vymíráním rostlinných a ţivočišných druhů.  

 

OSN identifikovalo hlavní globální problémy, které mají být řešeny bez ohledu na 

státní hranice a vyzvalo k jejich nápravě. Konkrétním krokem ze strany OSN bylo 

zaloţení UNEP, Programu OSN pro ţivotního prostředí.  

Konference se Stockholmu přiměla řadu států k přijímání zákonů na ochranu 

ţivotního prostředí a ke vzniku ministerstev, které na dodrţování zákonů dohlíţí. Svět se 
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zaměřil na ochranu vody a ovzduší a to konkrétně na látky a jejich mnoţství, které do 

nich vypouští. Mezi nástroje typu end of pipe patří administrativní zavádění standardů, 

limitů a závazků. Byly zaváděny filtry, čističky a maximální moţná mnoţství 

vypouštěných látek. 

Přes zavádění administrativních a technických opatření se negativní důsledky na 

ţivotním prostředí stále zhoršovaly: rostl počet obyvatel, spotřeba, produkce odpadů, 

znečištění. „Na začátku osmdesátých let bylo v celosvětovém ohledu zřejmé, že dosavadní 

víceméně technická opatření nestačí.“ 
29

 Ekologické problémy nelze řešit bez propojení 

s oblastí ekonomickou a sociální. Začala se tedy objevovat myšlenka udrţitelného 

rozvoje.  

Roku 1983 zaloţilo OSN Světovou komisi pro ţivotní prostředí a rozvoj, která 

měla reflektovat na otázky poloţené knihou Meze růstu. Komise v čele s Gro Harlem 

Brundtlandovou roku 1987 vydala svou závěrečnou zprávu: Naše společná budoucnost. 

Zpráva odmítá poţadavek Meadowsových na zastavení ekonomického růstu a naopak 

chce růst v pozměněné formě podpořit- v podobě (trvale) udrţitelného rozvoje. Vyjadřuje 

přesvědčení, ţe při propojení ekologie, ekonomie a sociální oblasti lze zajistit 

hospodářský růst, aniţ by se úměrně tomu zvyšovala zátěţ ţivotního prostředí, spotřeba 

materiálů, energií a produkce odpadů.  

Valné shromáţdění tuto zprávu přijalo, ale konstatovalo, ţe není jasně definován 

následující postup zavádění udrţitelného rozvoje do jednotlivých oblastí ţivota 

společnosti a jednotlivých států. OSN se tedy rozhodlo na dvacáté výročí konání 

konference ve Stockholmu, uspořádat konferenci novou. 

V červenci roku 1992 se v Rio do Janeiro  konala Konference OSN o životním 

prostředí a rozvoji (UNCED: United Nations Conference on Environment and 

Development). Summit Země, jak byla konference nazývána, nesla hlavní heslo „V 

našich rukou“.  Tímto bylo jasně deklarováno, ţe je třeba začít něco konat pro záchranu 

planety a ţivota, a ţe musí konat státy i jednotlivci. 

Cílem konference bylo přijmout všeobecně uznávaný postup zavádění principů 

udrţitelného rozvoje do všech sloţek společnosti a států.  Zúčastnilo se jí na 178 většinou 

nejvyšších představitelů států a summit se tak stal největší diplomatickou akcí do té doby 
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pořádanou. Aby byl zajištěn úspěch takto velké akce, proběhla v předstihu řada 

přípravných, regionálních konferencí, které pořádalo jak OSN, tak světová banka i 

nevládní vědecké a ekologické organizace. V Rio se také konala řada doprovodných akcí, 

jako odborné konference, veletrhy a světové fórum nevládních organizací.  

Na začátku konference vystoupila Gro Harlem Brundtlandová, která zdůraznila 

významnost této konference konstatováním, ţe „musíme zvládnout nejdůležitější globální 

transformaci od zemědělské a průmyslové revoluce- přechod k udržitelnému rozvoji.“ 
30

 

Jakkoli se mohou zdát tato slova zveličující celou situaci, jasně ukázala, ţe lidstvo se 

otevřeně hlásí k ochraně ţivotního prostředí a je odhodláno v této věci podniknout řadu 

kroků.  

Na konferenci byly připraveny k podpisu 2 důleţité úmluvy: 

o Úmluva o změně klimatu 

o Úmluva o ochraně biologické různorodosti 

Dále byly přijaty i následující dokumenty důleţité pro ochranu ţivotního prostředí  

a zavádění principů udrţitelného rozvoje:  

o Deklarace z Rio de Janeiro o ţivotním prostředí a rozvoji 

o Agenda 21 

o Zásady obhospodařování lesů 

 

Rámcová úmluva spojených národů o změně klimatu jasně pojmenovává produkci  

skleníkových plynů, jako problém.  V návaznosti na lidské aktivity je produkováno stále 

více těchto plynů, čímţ je umocňován skleníkový efekt a hrozí oteplování planety, které 

negativně ovlivní ekosystémy i lidstvo.  

 Úmluva zdůrazňuje, ţe za emise jsou nejvíce zodpovědné vyspělé státy, ale také 

varuje před tím, ţe podíl rozvojových států na produkci skleníkových plynů bude 

narůstat. Vyzývá k větší mezinárodní spolupráci mezi státy, ke sdílení důleţitých 

informací a kolektivní akci v boji za sníţení emisí- vedoucí úlohu v této spolupráci by 

měly mít rozvinuté státy.  

 V rámci odstraňování chudoby podporuje rozvoj rozvojových zemí, zdůrazňuje 

však, ţe tento rozvoj musí být udrţitelný a propojovat jak oblast ekonomickou a sociální, 
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tak ekologickou.  

 Cílem úmluvy je „stabilizace koncentrace skleníkových plynů v atmosféře na 

úrovni, která by umožnila předejít nebezpečným důsledkům interakce lidstva a 

klimatického systému. Této úrovně by mělo být dosaženo v takovém časovém úseku, který 

umožní ekosystémům přizpůsobit se přirozenou cestou změně klimatu, přičemž by nebyla 

ohrožena produkce potravin a ekonomický vývoj by mohl pokračovat trvale udržitelným 

rozvojem.“ 
31

 

 OSN vidí v produkci skleníkových plynů problém, který ohroţuje klima a vyzývá 

k zavedení legislativy a jiných nástrojů, konstatuje však také, ţe problematika není zcela 

jasně osvětlena, a ţe je potřeba důkladného vědeckého zkoumání.  V rámci principu 

předběţné opatrnosti vyzývá k těmto zásahům, aby na základě nedostatku informací 

nedošlo k nezvratným změnám.  

 Závazky z této úmluvy jsou velmi obecné a neuvádí ţádné konkrétní cíle a mírů 

sníţení emisí skleníkových plynů. Úmluva vyzývá k mezinárodní spolupráci, propojení 3 

prvků udrţitelného rozvoje, k zavádění nových technologií. 

 Podobné a obecné závazky a doporučení přináší i 27 zásad Deklarace z Rio. 

Vedle zavádění legislativních opatření a zákonů, vyzývá k zavádění ekonomických 

nástrojů. Jedná se o velký posun, jelikoţ dosavadní end of pipe opatření se ukázala jako 

neúčinná. Snaţí se také zavést princip: platí znečišťovatel: „náklady související se 

znečištěním by měl v zásadě nést znečišťovatel: přitom by měl být brán ohled na veřejný 

zájem a neměly by být narušovány mezinárodně obchodní vztahy a investiční aktivity.“ 
32

 

 

 Nejrozsáhlejším přijatým dokumentem se stala Agenda 21. Jedná se o 

nejdůleţitější dokument, který znamenal úspěch summitu. Na rozdíl od předešlých 

dokumentů obecného charakteru a doporučení, představuje Agenda 21 skutečný akční 

plán k udrţitelnému rozvoji. Agenda je strategický plán, jak sladit potřeby vývoje 

společnosti a ţivotního prostředí. Apeluje zejména na změnu vzorce spotřeby, na 
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strategické plánování ochrany ŢP. Zaměřuje se do jednotlivých oblastí rozvoje 

společnosti a dává doporučení, obrací se i na specifické skupiny obyvatel.  

 

 Summit Země tedy přinesl několik důleţitých změn v přístupu lidstva k ochraně 

přírody. Bylo dokázáno, ţe ochrana ŢP je komplexní jev, který musí být řešen na 

globální úrovni spoluprací všech států, i uvnitř států samotných. Ochrana ŢP se musí stát 

integrální součástí všech politik a rozhodnutí a musí k ní být přihlíţeno v dlouhodobém 

charakteru. 

 Byly přijaty důleţité principy této ochrany, které jsou platné dodnes a je na nich 

zaloţen celý systém nástrojů: jedná se o princip předběţné opatrnosti a princip platí 

znečišťovatel.  

 Zásadním pro ochranu ţivotního prostředí se stalo vyuţívání ekonomických 

nástrojů v kombinaci s předcházejícími nástroji technickými a legislativními. Ani tyto 

nástroje by však samotné nestačili, je třeba hluboké změny v chování lidí a jejich 

ţivotního stylu i změny celospolečenského paradigmatu neustálého růstu a spotřeby. 

 

Dvacáté výročí slavila také kniha Meze růstu a dočkala se pokračování: 

Překročení mezí. Na základě zkoumání vývojových tendencí autoři částečně korigovali 

své pesimistické scénáře. Ukázalo se, ţe lze oddělit křivky hospodářského vývoje a 

křivky spotřeby materiálů, energií a produkce odpadů. Za zkoumaných 20 let lidstvo 

nastoupilo cestu vedoucí k udrţitelnému rozvoji a prokázalo, ţe lze zajistit hospodářský 

růst i za niţší spotřeby a produkce odpadů. I přes tento zlepšující se stav autoři varují, ţe 

lidstvo má pouze dvacet let na zaţehnání ekologické katastrofy. Státy se ve stále větší 

míře snaţily učinit svůj rozvoj trvale udrţitelným- nejdále v těchto snahách pokročila 

Evropská Unie ani ta však trvale udrţitelného rozvoje nedosáhla.  

Rio + 5: Státy OSN se na svém Valném shromáţdění v New Yorku v létě 1997 

sešly, aby zhodnotily pokrok, kterého dosáhly v oblasti udrţitelného rozvoje, 5 let od 

konference v Rio. Média hodnotila zasedaní jako velký neúspěch: bylo konstatováno, ţe 

ve většině sledovaných oblastí došlo ke zhoršení a nebyly přijaty ţádné nové konkrétní 

závazky, nebyla podepsána ţádná nová mezinárodní smlouva.  

 I přes to, ţe nové závazky přijaty nebyly a většina hodnocených oblastí nezměnila 
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vývojové trendy v očekávaný směr, ba naopak, nelze zasedání označit jako úplný 

neúspěch.  

 Shromáţdění jasně podtrhlo nezbytnost směřovat rozvoj udrţitelným směrem. 

V tomto směřování nepřijímá pouze obecné deklarace, ale hodnotí i dosaţený pokrok, či 

neúspěch.  

 Positivní zjištění při rekapitulaci uplynulého období představovala Agenda 21. 

Mnohé státy rozpracovaly své národní Agendy 21, zaloţené na hlubokých analýzách a 

reflektující jejich specifické potřeby. V mnohých státech koncepci udrţitelného rozvoje a 

Agendu 21 skutečně přijali a připravili si své lokální, místní Agendy. „Tak například 70 

% britských a 100 % švédských obcí má rozpracovanou svou lokální Agendu 21. Ukazuje 

se, že vedle hospodářských odvětví jsou to právě obce, kde se myšlenky trvale 

udržitelného rozvoje nejúčinněji uplatňují.“ 
33

 

 Svět se začínal připravovat na plánovanou konferenci o změně klimatu a svou 

pozornost napnul k emisím skleníkových plynů.  

Zlomová z pohledu sniţování emisí CO2 se stala prosincová jednání o změně 

klimatu v japonském Kjótu v roce 1997. Jednalo se o jiţ třetí setkání států rámcové 

úmluvy OSN o změnách klimatu. Hlavní myšlenkou konference se stalo přesvědčení, ţe 

klima Země je ohroţeno emisemi skleníkových plynů, které vznikají v důsledku lidských 

činností, zejména spalováním fosilních paliv. 

Jednání o Kjótském protokolu byla velice náročná a komplikovaná. Jiţ 

v přípravě konference se objevovaly různé postoje jak jednotlivých států, tak 

lobbyistických skupin. Na jedné straně byly postoje malých ostrovních států, které 

navrhovaly největší sníţení emisí a na druhé postoj USA, které sníţení odmítaly i 

v návaznosti na postoje lobbyistů automobilového průmyslu a těţařských společností.  

Výsledkem se tedy stal kompromis, který vstoupil v platnost roku 2004: do roku 

2008 – 2012 
34

 sníţit emise skleníkových plynů z fosilních paliv do ovzduší o 5,2% 

oproti roku 1990. Jedním ze skleníkových plynů, kterých se protokol týká je i oxid 

uhličitý. 
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Kjótský protokol uznává princip, ţe vyspělé státy nesou zodpovědnost za emise 

těchto plynů a mají tedy i finančně a technologicky pomáhat rozvojovým státům ve 

sniţování emisí CO2. I ona redukce o 5,2 % je diferencovaná: vyspělé státy se zavázaly 

k výraznějšímu sníţení. Konkrétní závazky sníţení se týkají pouze průmyslově vyspělých 

států sdruţených v Dodatku I. , rozvojové státy přijaly pouze obecná ustanovení. 

Státy Dodatku I. přijaly konkrétní závazky dle svých moţností:  

Závazky plynoucí z Kjótského 
protokolu  

    

Zvýšení emisí 

Island 10% 

Austrálie 8% 

Norsko 1% 

    

Zmrazení růstu emisí  

Nový Zéland 0% 

Rusko 0% 

Ukrajina 0% 

    

Snížení emisí  

Chorvatsko -5% 

Kanada, Maďarsko, 
Japonsko, Polsko  -6% 

USA -7% 

EU 15 (kolektivně), ČR, 
Bulharsko, Pobaltské státy 
Lichtenštejnsko, Monako, 
Rumunsko, Švýcarsko, 
Slovensko, Slovinsko -8% 

 

Státy se zavázaly k takovémuto sníţení na svém území, protokol však umoţňuje část 

těchto závazků plnit pomocí flexibilních mechanismů: 

 

o Obchodování s emisemi : Emission Trading, ET  

o Mechanismus čistého rozvoje : Clean Developement Mechanism, CDM 

Představuje moţnost států Dodatku I. zavádět nové technologie sniţující emise 

v rozvojových zemích a tím plnit své závazky. Investor si můţe zvýšit své vlastní 

emise o objem, který v rámci tohoto nástroje sníţí v rozvojové zemi. Vedle 

zavádění moderních technologií lze emise sníţit i pomocí výsadby lesa 
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o Společně zaváděná opatření : Joint Implemantation, JI 

Jedná se o spolupráci zemí Dodatku I. v implementaci projektů na sníţení emisí. 

Mechanika je stejná, jako u CDM, s tím rozdílem, ţe na obou stranách jsou 

rovnocenné vyspěl státy, které převádí emisní kvóty 

 

K tomu, aby protokol vstoupil v platnost, bylo nutné splnit 2 podmínky:  

1. Protokol musí ratifikovat 55 států 

Tato podmínka nepředstavovala sebemenší ohroţení, jelikoţ rozvojové a 

přímořské státy měly existenční zájem na přijetí a protokol je k ničemu 

nezavazoval  

2. Protokol musí ratifikovat tolik států Dodatku I., aby v součtu produkovaly 

55 % emisí oxidu uhličitého 

Tato podmínka představovala reálné ohroţení vstupu v platnost. Vyspělé 

státy vyčkávaly na vyjednání podmínek flexibilních mechanismů. Poté, co 

od ratifikace definitivně odstoupily USA, které produkovaly 36 % emisí, 

zaměřil svět svou pozornost na Ruskou federaci.  Celkem protokol 

ratifikovaly státy Dodatku I. odpovědné za 61,6 % emisí, čímţ mohl 

vstoupit v praxi 

 

 K 16. prosinci 2004 ratifikovalo Kjótský protokol 132 zemí, z toho 37 

rozvinutých zahrnutých do Dodatku I. Česká republika dokument ratifikovala 7. listopadu 

2001 uloţením ratifikačních listin do sídla OSN v New Yorku.  

 Kjótský protokol představuje skutečný zlom: a to nejen svým závěrem a ratifikací. 

Stal se i začátkem, začátkem nového směřování planety, kde státy mezinárodně přijaly 

konkrétní závazky na sníţení emisi oxidu uhličitého a zároveň s tím omezit odvětví, která 

jsou s emisemi spojeny: jako je energetika, doprava, průmysl. Jedná se o první mezistátní 

dohodu, která v zájmu udrţitelného rozvoje zavádí ekologická omezení pro hospodářský 

rozvoj. Velkým oslabením celého úsilí se stalo to, ţe někteří významní producenti CO2 

Kjótský protokol neratifikovali: zejména USA.  
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Další konference států Rámcové úmluvy o změně klimatu se konalo na podzim 

roku 2000 v Haagu. Konference měla konkretizovat nástroje sniţování emisí 

skleníkových plynů v globálním měřítku. Dohody však dosaţeno nebylo zejména 

z důvodu rozdílných přístupů států Evropské unie na jedné straně a USA a ropných států 

na straně druhé. Evropská unie prosazovala sniţování emisí skleníkových plynů na území 

konkrétního státu. USA prosazovaly vyuţívání flexibilních mechanismů Kjótského 

protokolu- chtěly si uchovat svůj ţivotní styl a vzorec spotřeby a kupovat si kredity od 

ostatních států.   

Postoje byly tak rozdílné, ţe státy dohody nedosáhly. Bylo tedy třeba hledat 

kompromis na dalších jednáních. V roce 2002 pořádalo OSN konferenci, která hodnotila 

desetiletý pokrok od Konference v Rio. Světový summit o udržitelném rozvoji 

v Johannesburgu analyzoval změny, kterých bylo od roku 1992 dosaţeno při zavádění 

udrţitelného rozvoje a principů Agendy 21.  

Světoví představitelé, vědomi si komplikovaností a časovou náročností 

předcházejících jednání i aktuálních názorových rozdílů, svolávají s dostatečným 

časovým předstihem jednání, která mají vyústit v dohodu, která naváţe na Kjótský 

protokol.  

Třetím setkáním signatářů Kjótského protokolu se stalo jednání na ostrově Bali 

v prosinci 2007. Konference byla ostře sledována mnoha médii, coţ dokazuje zájem 

světové veřejnosti o tuto problematiku. EU prosazovala závazek na sníţení emisí o 

dalších 20 % po vypršení Protokolu, USA a další státy však odmítaly přijmout konkrétní 

závazky. Zásadní rozdíly, které panovaly mezi Evropskou unii a Spojenými státy 

přetrvávaly, coţ zapříčinilo nejasný výsledek celého jednání: státy se pouze dohodly, ţe 

se dohodnou. 

 

Konference přinesla 3 výsledky:  

1. Takzvanou cestovní mapu z Bali 

Jedná se o přesný harmonogram následujících jednání, která mají vyústit 

v roce 2009 v Kodani podepsáním nové globální dohody 

2. Postupy pro rozvojové a rozvinuté státy v oblasti sniţování emisí 

skleníkových plynů 
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3. Závazek rozvinutých států sníţit emise skleníkových plynů do roku 2020 o 

25 - 40 %, celosvětově o 50 % do roku 2050 

 

Jednání hrozila krachem a tak lze obecné závazky a plány na další setkávání  

povaţovat za úspěch. 

 Čtvrtá konference signatářů Protokolu se konala v prosinci roku 2008 v Poznani. 

Opět byl hodnocen dosavadní postup a připravován ten následující. Důleţitým výstupem 

se  stalo zaloţení adaptačního fondu pro rozvojové země, ze kterého mohou čerpat 

finanční prostředky v boji proti projevům klimatických změn.  

 Při jednáních bylo zopakováno, ţe pokud se chce planeta vyhnout dopadům 

nejhoršího scénáře klimatických změn, je třeba, aby vyspělé státy sníţily své emise aţ o 

40 %. Státy si jako úkol  do července vytyčily přípravu nové klimatické dohody, kterou 

podepíší v Kodani.  

 Jiţ mnohokrát zmiňovaná a dlouhodobě plánovaná Kodaňská klimatická 

konference 193 států světa se však neshodla ani na jednom z osmi navrhovaných návrhů. 

Patnácté setkání států UNFCC představovalo největší setkání nejvýznamnějších 

představitelů států, kteří se zabývali environmentálními problémy. Zájem médií i světové 

veřejnosti byl bezprecedentní. U města vyrostlo stanové město, ve kterém se sdruţovali 

ekologičtí aktivisté i lidé ekologicky zaloţení, předháněli se v ekologičtějším způsobu 

dopravy a představovali mnoho způsobu alternativního ţivota vedoucí k udrţitelnému 

rozvoji. Celý svět upíral zraky na jednotlivá jednání a konference v očekávání nové 

globální dohody a zaloţení klimatického reţimu. 

 Politickým představitelům a analytikům však bylo jasné, ţe jednání a hledání 

kompromisu bude velmi náročné. Hlavní dělící linií tentokrát nebyl rozpor mezi EU a 

USA, ale mezi rozvinutými a rozvojovými státy v názoru, koho se mají omezení týkat. 

Rozvojové státy (společně i s rychle rostoucími ekonomikami jako Čína a Indie) 

argumentovaly, ţe rozvinuté státy zaloţily svůj rozvoj na emisích skleníkových plynů, 

takţe se omezení mají týkat pouze jich a rozvojové státy mají mít také právo na svůj 

rozvoj. 
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Tyto rozpory se projevily jiţ v rozdělených linií vyjednávání před samotnou 

konferencí: 

1. vyjednávací linií se stala skupina AWG-KP, která sdruţovala rozvinuté 

státy Dodatku I. Kjótského protokolu. Cílem této vyjednávací linie bylo 

připravit nové závazky pro tyto státy po roce 2012 

2. vyjednávací linie představovala AWG- LCA, která sledovala několik cílů: 

a. Do mezinárodního sniţování emisí skleníkových plynů zapojit i 

USA 

b. Omezit produkci emisí v rozvojových zemí 

c. Upravit podmínky poskytování technické a finanční pomoci 

rozvojovým státům 

 

Konferenci však nedoprovázely pouze tyto názorové rozdíly. Výrazný ohroţením  

se stalo i zveřejnění emailů vědců IPCC, ze kterých vyplývá zveličování a manipulace 

s daty. Atmosféru vyjednávání také narušovaly obstrukce ze stran afrických a jiných 

rozvojových států i předčasné zveřejnění dánského návrhu závěrečného textu.  

 EU navrhovala závazek na sníţení emisí skleníkových plynů o 20 % v případě 

podepsání globální závazné dohody je připravena svůj závazek zvýšit na 30 %. Ve 

Spojených státech došlo ke změně politické representace v čele s presidentem Obamou, 

který deklaroval změnu orientace země směrem k nízkouhlíkaté ekonomice. I přes tuto 

deklaraci nabízely USA sníţit své emise pouze o 17 % oproti roku 2005, coţ představuje 

sníţení o 4 % oproti roku 1990. Čína, hlavní představitel nejrychleji se rozvíjejících zemí, 

jejíţ emise nebezpečně stoupají, navrhla 25% sníţení nárůstu emisí skleníkových plynů, 

nikoli emisí samotných.  

 V pozdních nočních hodinách, za zavřenými dveřmi, připravili zástupci USA, 

Číny, Brazílie a JAR dohodu, kterou konzultovali s 25 zástupci států UNFCCC. V noci 

byl dokument, který vešel ve známost jako Kodaňská dohoda, předloţen ke schválení 

všem účastníkům konference. Toto odstartovalo celonoční maratón vyjednávání. 

Vzhledem k odmítavému postoji států Latinské Ameriky, Súdánu a Tuvalu nebyla 

dohoda závazně přijata, byla účastníky vzata pouze na vědomí.  

 Kodaňská dohoda vychází z doporučení IPCC, ţe nárůst průměrných teplot by 
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neměl překročit 2 stupně Celsia k čemuţ doporučuje sníţení emisí o 25- 40 % do roku 

2020. Přesto dohoda neobsahuje ţádné konkrétní závazky a způsoby, jak má být sníţení 

dosaţeno. Dohoda obsahuje prázdné přílohy, do kterých měly státy do konce ledna 2010 

doplnit své závazky v oblasti sniţování. Data, která zde budou doplněna jsou však pouze 

informativní a nejsou nikterak závazná.  

 „Jeden z mála konkrétních návrhů a podle mnoha pozorovatelů i nejúspěšnější 

část celé dohody představuje vyčíslení finanční podpory, která by měla plynout do 

rozvojových zemí.“ 
35

 Rozvinuté státy se zavázaly, ţe rozvojovým státům dají k dispozici 

v boji proti následkům klimatických změn 30 miliard dolarů během tří let, dlouhodobě 

pak 100 miliard dolarů do roku 2020.  

 Jednání v Kodani tedy nenaplnila očekávání, která do nich byla vkládána celým 

světem. Podtrhla zájem světové veřejnosti i politických představitelů o tuto problematiku 

i závaţnost problémů a komplikovanost jednání. Nová, globální, závazná, klimatická 

dohoda podepsána nebyla, nebyly přijaty konkrétní závazky na sníţení emisí 

skleníkových plynů, ani nástrojů, které mají být vyuţity. Nebyl dokonce ani stanoven 

časový plán následného vyjednávání. Hodnotit Kodaň jako absolutní neúspěch by však 

nebylo zcela korektní. Vedle jasně dané finanční částky rozvojovým zemím se jako velmi 

přínosná ukázala jednání v rámci skupin AWG- KP a AWG- LCA. Těmto skupinám byl 

prodlouţen vyjednávací mandát a vyjednávání by mohla vyústit v novou dohodu, která 

by mohla být uzavřena na jednání států UNFCCC v Mexiku na konci roku 2010.   

 K 8. únoru 2010 vyjádřilo podporu Kodaňské dohodě a své závazky do prázdných 

příloh na 90 zemí světa, které jsou zodpovědné za 80 % světových emisí. V průměru se 

zavazují se sníţení svých emisí o 12- 19 % oproti roku 1990. „I kdyby přitom byly tyto 

nezávazné cíle naplněny , nebude to stačit k udržení nárůstu teploty oproti době před 

začátkem průmyslové revoluce v zemích Severu pod 2 stupně Celsia, který si Kodaňská 

dohoda vytkla.“ 
36

  

 

 

                                                 
35

 DOLEŢAL, J. Kodaň a co dál? Nesplněná očekávání  a výhledy do budoucna. In Mezinárodní politika. Č  

    3/2010. s 4-6. Praha : Ústav mezinárodních vztahů Praha, 2010. ISSN 0543-7962 
36

 DITRYCH, O. Kodaň: Nejistota v jádrech věci? Anarchie. In Mezinárodní politika. Č 3/2010. Praha:  

    Ústav mezinárodních vztahů Praha. 2010. vychází měsíčně. ISSN 0543-7962 
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Závazky hlavních aktérů podané ke Kodaňské dohodě 

Evropská unie: 

 Odpověď vyjadřuje závazek všech 27 členských států, které přijímají názory a 

závazky plynoucí ze zprávy IPCC. Evropská unie bude nadále vyvíjet snahu, aby bylo 

dosaţeno nové globální dohody, která by byla platná od 1. 1. 2013.  

 Unie zopakovala svůj závazek na 20% sníţení emisí skleníkových plynů do roku 

2020 oproti roku 1990 i odhodlání zvýšit tento závazek na 30 % v případě splnění 

podmínek daných Komisí. 

 Ve své odpovědi zdůraznila význam přijatého Klimaticko- energetického balíčku 

a implementaci principů udrţitelného rozvoje do politik a strategií.  

Japonsko: 

 Japonsko se zavázalo ke sníţení svých emisí o 25 % v porovnání se stavem v roce 

1990.  

Rusko: 

 Ruská federace udala rozpětí 15- 25 % v porovnání s rokem 1990. Míra sníţení 

bude odvislá od závazků ostatních hlavních producentů a na tom, zda bude započítán 

potenciál lesního hospodářství. 

USA: 

 Spojené státy udaly, v souladu s plánovanými změnami klimatické a energetické 

politiky, 17% sníţení v porovnání s rokem 2005. Pokud by byly plánované změny přijaty, 

vedlo by to k 30% sníţení do roku 2030, 42% sníţení do roku 2030 s cílem sníţit emise 

skleníkových plynů o 83 % do roku 2050. 

Čína: 

 Čína oznamuje sníţení produkce oxidu uhličitého na jednotku HDP o 40- 45 % do 

roku 2020 v porovnání s rokem 2005. 

 Dále se zavazuje zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie o 15 % do roku 2020 a 

do stejného roku zvýší zalesněnou plochu o 40 milionů hektarů. 

 Na závěr svého dopisu nezapomněla Čína zdůraznit dobrovolnost těchto kroků, 

závazků.  

Indie:  

 Indie se zavázala sníţit své emise oxidu uhličitého na jednotku HDP o 20- 25 % 
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do roku 2020 v porovnání se situací v roce 2005. Také ona zdůraznila dobrovolnost 

těchto závazků.  

 

Období  Událost Postoj Nástroj 

Závazky 

Svět ČR 

do 60. let   

Příroda je 
nezničitelná 

      
Vyuţívání a 
přetváření přírody  

60. léta   

Negativní projevy 
lidské činnosti na 
přírodu       

1962 Mlčící jaro         

1972 Meze růstu 
Zastavit 
ekonomický růst        

1972 

Konference 
ve 
Stockholmu 

Identifikace 
hlavních 
ekologických 
problémů 

Legislativní nástroje 

    

Nástroje end of pipe 

Standardy, limity  

1987 

Naše 
společná 
budoucnost 

Učinit ekonomický 
rozvoj udrţitelným 

Udrţitelný rozvoj 

    Propojit 3 pilíře  

1992 

Konference 
v Rio de 
Janeiro 

Globální 
spolupráce k UR 

Ekonomické 
nástroje 

    

Platí znečišťovatel  

Inernalizace 
externalit 

Agenda 21 

1992 
Překročení 
mezí         

1997 
Konference 
v Kjótu 

Ekonomická 
omezení 

Obchodování s 
emisními kredity 

    

Společně zaváděná 
opatření 

Mechanismus 
čistého rozvoje 

2004 

Platnost 
Kjótského 
protokolu     

Sníţit emise 
skleníkových 
plynů o 5,2 % 
do roku 2012 
oproti 1990 

Sníţit emise 
skleníkových 
plynů o 8 % do 
roku 2012 oproti 
roku 1990 

2007 
Konference 
na Bali  

Hledání nástupce 
Kjóta 

Cestovní mapa z 
Bali 

Rozvinuté státy: 
sníţit emise do 
roku 2020 o 25- 
40 % 

V rámci EU: Sníţit 
emise o 20 % 

Svět jako celek, 
sníţit emise do 
roku 2050 o 
50% 

2009 
Konference 
v Kodani  

Zastavit oteplování 
na maximální 
hodnotě 2 stupně 
Celsia   

Obecné 
závazky 12- 19 
% 

V rámci EU: sníţit 
emise o 20- 30 % 

          Zdroj: Autor  



 51 

 Jak ukazuje předcházející text a tabulka, postoj lidstva k problematice ochrany 

ţivotního prostředí, klimatu a emisím oxidu uhličitého prodělal za posledních 50 let 

značný vývoj. Člověk je na přírodě závislý a naučil se ji vyuţívat a měnit vzhledem ke 

svým potřebám.  

 Vyuţívání a zatěţování ţivotního prostředí se však začalo velmi negativně 

projevovat dokonce i na lidském zdraví a lidstvo si začalo uvědomovat, ţe vyuţívání 

přírodních zdrojů a absorpční schopnosti planety mají své limity. Mezinárodní 

společenství si od 70. let uvědomilo, ţe tyto problémy se musí řešit a to na mezinárodní 

úrovni. Problematika je tak komplexní a sloţitá, ţe vyţaduje opatření překračující hranice 

států.  

 Byla zahájena série mezinárodních jednáních na nichţ státy identifikovaly 

největší hrozby ţivotního prostředí a začaly hledat způsoby jejich řešení. Prvními typy 

nástrojů se staly legislativní nástroje: byly přijaty mnohé zákony, zaloţena ministerstva. 

Legislativa se zaměřila na stanovení limitů a standardů, tedy na nástroje „end of pipe“.  

 Skutečným milníkem ve vztahu člověka a ţivotního prostředí se stalo definování 

principů udrţitelného rozvoje a jejich zavádění do praxe na úrovní globální, státní i 

místní, do všech sloţek vývoje. 

 Následující vývoj však ukázal nedostatečnost legislativních nástrojů a nástrojů 

„end of pipe“. Na základě principů UR začaly být zaváděny ekonomické nástroje. 

Ekonomické nástroje v podobě pokut a postihů jsou zaloţeny na principech platí 

znečišťovatel a internalizace externalit. 

 Zlomovým se stal Kjótský protokol, který se stal první významnou globální 

odpovědí na narůstající koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Jako první globální 

dohoda začal omezovat ekonomický růst ve prospěch ochrany ŢP. Zavádí i zcela nový 

ekonomický nástroj vyuţívaný ke sníţení emisí: Obchodování s emisními kredity.  

 Ekonomické nástroje a preventivně zaváděná opatření jsou ekonomicky i 

ekologicky účinnější, neţ samotné legislativní nástroje a řešení jiţ vzniklých škod. 

Jednání o nových mezinárodních dohodách jsou však velmi komplikovaná. Zkušenosti 

tedy ukazují určitý pokrok, ale i ekonomické nástroje mají své limity. Pokud chce lidstvo 
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brát ochranu klimatu skutečně váţně, musí změnit samo sebe, své ţivotní způsoby a 

návyky. Zejména současný trend výroby a spotřeby euro-americké kultury je naprosto 

neudrţitelný. Legislativní a ekonomické nástroje musí být kombinovány se vzděláváním, 

informovaností a změnou ţivotních návyků a postojů.  

Postoje a přístup Evropské Unie 

Evropská unie se staví do čela boje proti klimatickým změnám a v zavádění 

principů udrţitelného rozvoje do všech oblastí světa i společnosti. Vědoma si své 

historické odpovědnosti i ekonomické a technologické převahy, podporuje v těchto 

snahách i chudší, rozvojové státy.  Státy Evropské unie/ Evropských společenství, 

věnovaly environmentální politice značnou pozornost jiţ od zaloţení Společenství. 

 Principy ochrany ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje se staly integrální 

součástí zakládajících smluv i jednotlivých politik. Hlavními principy evropské 

environmentální politiky jsou: 

o Zásada vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí 

o Princip předběţné opatrnosti 

o Princip prevence 

o Princip platí znečišťovatel 

o Princip subsidiarity 

o Principy trvale udrţitelného rozvoje 

 

Z rozsáhlé agendy environmentální politiky EU se tato práce zaměřuje na 2 oblasti: 

o Na boj EU proti klimatickým změnám 

o Na strategii udrţitelného rozvoje v oblasti emisí skleníkových plynů (zejména 

na emise oxidu uhličitého) 
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Evropská unie a Udržitelný rozvoj  

 V roce 2000 na summitu v Lisabonu, přijala Evropská rada strategii 

ekonomického a sociálního rozvoje unie. Evropa se měla do roku 2010 stát 

„nejkompetitivnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě, schopnou  udržitelného růstu 

zajišťujícího více a kvalitnější pracovní příležitostí a větší sociální soudržnost.“ 
37

 

Problematika udrţitelného rozvoje však v tomto dokumentu nebyla dostatečně 

rozpracována a tak byla v roce 2001 na Göteborském summitu přijata Strategie 

udržitelného rozvoje, která připojila environmentální pilíř k ekonomickému a 

sociálnímu obsaţených v Lisabonské strategii.   

 Strategie vyzývá ke změnám vzorce chování společnosti a identifikuje 7 oblastí 

ve kterých se EU vyvíjí neudrţitelně a přináší strategii vedoucí k nápravě. Z těchto 7 

oblastí jsou pro práci důleţité zejména: 

o Změny klimatu  

o Energetika 

o Doprava  

o Produkce a spotřeba 

o Přírodní zdroje 

o Udrţitelný rozvoj na globální úrovni  

 

Strategie zapadá do kontextu Kjóckého protokolu, usiluje o mezinárodní 

spolupráci při  přijetí nové globální dohody, která zastaví zvyšování teploty povrchu 

Země maximálně na 2 stupních Celsia v porovnání s teplotou před průmyslovou revolucí.  

 V boji proti klimatickým změnám prosazuje EU rozšíření povolenkového systému 

do dalších sektorů, zvýšení energetické účinnosti, podílu obnovitelných zdrojů energie a 

větší ekologizaci dopravy.  

 Konkrétními cíly v oblasti dopravy je její zefektivnění a zavádění ekologičtějších 

                                                 
37

 EVROPSKÁ RADA. Lisabonská strategie [online]. 2009 [cit 2010-02-17]. Dostupné na WWW:  

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm#ekologpilir. 
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způsobů přepravy a zejména oddělení křivek hospodářského růstu a křivky nárůstu 

dopravy.  

 Další křivky, které od sebe chce strategie oddělit jsou křivka ekonomického růstu 

a křivku poškozování ţivotního prostředí. Splnění tohoto cíle by si vyţádalo 

celospolečenské změny chování a jednání. Strategie se snaţí podpořit tento cíl zaváděním 

nových technologií a inovací a sdílením informací.  

 Při nakládání s přírodními zdroji je třeba odstranit jejich naduţívání a naopak 

zvýšit efektivnost při jejich vyuţívaní.  

 V oblasti podpory udrţitelného rozvoje na globální úrovni apeluje strategie na 

mezinárodní spolupráci a zejména na finanční a technologickou pomoc chudým a 

rozvojovým státům.  

 Strategie zdůrazňuje význam vzdělávání a ekonomických nástrojů v zavádění 

principů udrţitelného rozvoje. Vzdělanostní společnost je hnací silou vedoucí k UR a to 

pomocí co největšího rozšíření vzdělání napříč celou společností, které povede ke změně 

chování lidí a společnosti, i pomocí zavádění inovací a nových technologií.  

 V oblasti ekonomických nástrojů zdůrazňuje nutnost implementace principu platí 

znečišťovatel a internalizace negativních externalit. Ceny výrobků musí zahrnovat i 

náklady na poškození ţivotního prostředí, coţ také povede ke změně chování a spotřeby.  

 Strategie vyzývá členské státy k vytvoření vlastních strategií udrţitelného rozvoje, 

které mají být pravidelně aktualizovány a hodnoceny, stejně jako strategie celé unie.  

 

 První aktualizace Strategie udrţitelného rozvoje Evropské unie byla představena 

v roce 2006 a byly v ní konstatovány nedostatky i doplněny nové problémy, kterým se 

snaţí čelit. Hodnocení dosaţených úspěchů v oblasti definovanými strategií jsou 

obsaţeny v jejích pravidelných hodnocení.  

 Zpráva o pokroku v plnění Strategie udržitelného rozvoje z roku 2007 přináší 

konkrétní závazky i hodnocení zda jich bylo dosaţeno a v jaké míře. 

 Zpráva reflektuje aktualizaci strategie z roku 2006 a konstatuje malý reálný 
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pokrok v plnění vytyčených cílů. Na druhé straně kladně hodnotí nastoupený směr 

jednotlivých členských států v oblasti přijímání strategií a politik. Harmonizace postojů 

všech zainteresovaných stran a přijímaní společných priorit povaţuje za velice náročné a 

proto vysoce oceňuje dosaţené úspěchy i v rámci koordinace s Lisabonskou strategií.  

 

 Ústředním cílem je nadále sníţení emisí skleníkových plynů. Rámcem, kterého se 

strategie drţí je Kjótský protokol. Závazky z něj plynoucí je EU schopna naplnit 

v případě realizace plánovaných politik jak  na úrovni unie, tak členských států. V roce 

2005 dosáhla Unie sníţení emisí skleníkových plynů o 2 % oproti roku 1990.  

 Při sniţování emisí skleníkových plynů je zejména důleţité více vyuţívat 

obnovitelné zdroje energie. V posledních letech zaznamenala Unie jejich nárůst, coţ 

vedlo v roce 2008 k 8,5% podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. 

Evropská unie si však vytkla cíl 12% podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě do 

roku 2010.  

 Nedostatečný pokrok je konstatován v oblasti vyuţívání biopaliv. Unie si vytkla 

cíl jejich vyuţívání na 5,75 % do roku 2010, v roce 2005 však dosáhla pouze 1,08 %.  

 V rámci boje proti klimatickým změnám se Unie dále zaměří na tyto oblasti a 

úkoly:  

o Vypracování národních strategií členských zemí pro změnu klimatu a 

přizpůsobení se těmto změnám 

o Zajištění úspěšnosti systému emisních povolenek 

o Zvýšení vyuţívání biopaliv  

 

 Důleţitou oblastí, které se strategie věnuje, je změna současné podoby dopravy 

směrem k udrţitelnému modelu. Ukazatelem, který hodnotí udrţitelnost dopravy je jiţ 

zmiňovaný odklon křivky růstu ekonomiky od nárůstu dopravy. Mezi lety 2005 a 2007 

rostla ekonomika Unie v průměru o 1,7 % ročně, zatímco doprava rostla o 1,3 %. Tento 

vývoj nesvědčí o oddělování sledovaných ukazatelů.  
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 Objem emisí produkovaný dopravou narostl mezi léty 1990- 2004, zatímco 

v ostatních sektorech emise klesaly, o 26 %. V roce 2004 byla vnitrostátní doprava 

zdrojem 21 % všech emisí Evropské unie.  

 EU si vytyčila cíle v oblasti emisí osobních automobilů na 1 kilometr: do roku 

2008/09 sníţit tyto emise na 140g na kilometr a do roku 2012 na 120g na kilometr. 

V letech 2000- 2004 klesaly emise osobních automobilů na kilometr průměrným ročním 

tempem 1, 3 %, coţ k dosaţení vytyčených cílů nestačí.  

 Podíl silniční dopravy na přepravě zboţí činil v roce 2005 76,5 % a v osobní 

přepravě dokonce 84,4 %.  Zpráva tedy konstatuje neúspěch ve změně dopravy směrem 

k udrţitelnému modelu.  

 Jako nadějné označuje snahy EU přijímat společné politiky a normy ( Euro 5 a 

Euro 6
38

) a nástroje zaváděné v některých členských státech. Z fiskálních nástrojů 

doporučuje podporu malých vozidel s nízkou spotřebou, podporu alternativních paliv a 

biopaliv, i různé výjimky ze spotřebních daní. 

 Z ostatních nástrojů vyjmenovává zavádění příměstských záchytných parkovišť 

napojených na systém hromadné dopravy, silniční poplatky a rozvoj cyklistiky. Do 

budoucna se chce Unie zaměřit na rozvoj nových technologií, které budou šetrnější 

k ţivotnícímu prostředí a budou sniţovat zdrojovou náročnost dopravy. Nadále chce také 

rozvíjet a zpřísňovat systém standardů a limitů.  

 

 Zpráva o pokroku v plnění Strategie udržitelného rozvoje z roku 2008 

reflektuje aktuální dění na světových finančních trzích. Zdůrazňuje, ţe ochrana ţivotního 

prostředí je hlavní agendou EU, která jí pomáhá překonat globální ekonomickou a 

finanční krizi. Evropská unie se vydává směrem k nízkouhlíkaté ekonomice a energetické 

účinnosti, coţ ji zajistí konkurenceschopnost a ekonomický růst.  

 Při hodnocení úspěchů v boji proti klimatickým změnám zpráva podtrhuje 

pokrok, kterého bylo dosaţeno v oblasti přijaté legislativy. V roce 2008 byla přijata řada 

legislativních návrhů známá jako Klimaticko- energetický balíček.  

                                                 
38

 Stanovující maximální moţné emise oxidu uhličitého na kilometr u nových automobilů 
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 V rámci tohoto balíčku se EU zavazuje ke sníţení svých emisí skleníkových 

plynů o 20 % do roku 2020 (oproti roku 1990). V případě, ţe i ostatní státy přijmou 

adekvátní závazky (očekávání úspěchu Kodaňského summitu), zvýší svůj závazek na    

30 %. Nástroje, které balíček podporuje jsou: 

o Systém emisních povolenek, který se má dále rozšiřovat do dalších 

sektorů 

o Podpora obnovitelných zdrojů energie 

o Systém ukládání uhlíku 

 

Systém emisních povolenek 

 Jedná se o nástroj plnění závazků EU v rámci Kjótského protokolu, který byl 

zaveden od 1.1. 2005. Klimaticko- energetický balíček rozšiřuje oblasti, které jsou do 

tohoto systému zapojeny. 

 Po té, co tento návrh odsouhlasily jednotlivé členské země, schválil jej dne 17. 12. 

2008 Evropský parlament. „Balíček je zásadní krok a motivace k energeticky efektivní 

nízkouhlíkové ekonomice, dává šanci na dlouhodobou konkurenceschopnost evropské 

ekonomiky a potvrzuje silnou autoritu Evropské unie ve světové politice."
39

 

 Kaţdý stát si vypracoval svůj národní plán, kolik emisních povolenek chce v dané 

době rozdělit. První etapa projektu trvala 3 roky mezi léty 2005 aţ 2008 a navazuje na ni 

Klimaticko- energetický balíček. Za moţnost vypustit jednu tunu oxidu uhličitého, či 

tunu CO2 e  musí podniky zahrnuté do systému kupovat povolenky. Ve zkušebním období 

let 2005 aţ 2008 bylo 95 % povolenek rozděleno bezplatně, pro pětileté období od roku 

2008 jich je bezplatně rozdáno 90 %. Od roku 2013 si budou podniky muset určité 

mnoţství kupovat.  

 Systém se v první fázi týkal výrobců energie a tepla, ropných rafinérií a koksáren, 

                                                 
39

 CENIA. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta [online]. [cit 2010-05-02].  c2008. [cit 2010-05-   

     01]. Dostupné na WWW: http://www.mzp.cz/cz/evvo. 
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zpracovatelů ţelezných kovů a oblasti výroby cementu, skla, keramiky, celulózy, papíru a 

kartonu- tedy velkých producentů. Tyto podniky musely v ţádosti o vydání povolenek 

uvést:  

o Své aktivity a technologie při nich vyuţívané 

o Pouţití materiálů, které mohou vést k produkci emisí skleníkových plynů 

o Své zdroje emisí skleníkových plynů 

o Způsob měření a reporting svých emisí 

 

Na konci kaţdého roku mají producenti povinnost podat report o svých aktivitách 

a emisích skleníkových plynů příslušným autoritám.  

Prvotní fáze slouţila jako testovací období k nastavení pravidel a zavedení 

institucionálního rámce a vytvoření funkčního trhu s jednotnou cenou za jednu 

povolenku, čili jednu tunu CO2e. Státy dostaly přidělený určitý objem emisí, který 

distribuovaly mezi podniky zahrnuté do systému. Na kaţdou vyprodukovanou tunu CO2e  

musí mít podnik povolenku. Pokud překročí své povolené mnoţství, musí si na přebytek 

svých emisí povolenky dokoupit. Evropská unie plánovala cenu za jednu tunu 100 eur 

(pro období od roku 2008) a 40 eur za tunu pro léta 2005- 2008. Vzhledem k vysokému 

počtu bezplatně rozdistribuovaných povolenek, klesla jejich cena téměř na nulu. Po 

změně systému se jejich cena ustálila kolem 30 eur za tunu.  

Přijatý klimaticko-energetický balíček zavádí mnohé změny. Jednak rozšiřuje 

počet oblastí na které se systém obchodování s povolenkami vztahuje a to o letectví, 

petrochemický průmysl a výrobu sádry, čpavku, hliníku, minerální vlny. Změní se také 

pravidla udělování bezplatných povolenek- opouští se od přerozdělování na národní 

úrovni a bude se postupovat podle norem v rámci celé EU s cílem přenést do roku 2013 

obchodování s povolenkami na burzu. V energetice se vydávání bezplatných povolenek 

ukončuje okamţitě, v ostatních oblastech postupně s horizontem 2013. Celkové 

povolenky se budou kaţdý rok postupně sniţovat, aby v roce 2020 klesly o 21% oproti 

roku 2005. 

Balíček také propojuje emisní povolenky s nástroji Kjótského protokolu: 
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Společně zaváděná opatření (JI) a Mechanika čistého rozvoje (CDM). Umoţňuje 

podnikům vyuţívat těchto 2 mechanismů v rámci svých plnění sniţování emisí 

v povolenkovém systému. Cílem tohoto propojení je úspora nákladů. Emisní povolenky 

jsou rovnocenné s kredity z JI (jednotky sníţení emisí) i s kredity z CDM (nazývané 

certifikované sníţení emisí). Směrnice zabraňuje započítávání kreditů z JI a CDM 

dvakrát, pokud sníţení plyne z činnosti na něţ se vztahuje systém povolenek.  

 

Podpora obnovitelných zdrojů 

 Evropská unie za zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v oblasti výroby 

elektrické energie, vytápění a chlazení, a dopravy. Závazky jednotlivých států nejsou 

stejné. Členové přijatí do EU před rokem 2004 mají zvýšit tento podíl v rozmezí 6- 13 % 

do roku 2020 oproti roku 2005, členové přijatí po roce 2004 mají zvýšit tento podíl 

v rozmezí 5- 10 %. Výstupem má být zvýšení tohoto podílu na 20 % do roku 2020 

v porovnání s rokem 2005.  

 

Systém ukládání uhlíku 

 Cílem je vytvoření právního rámce pro trvalé, geologické ukládání CO2 do 

určitých úloţišť, jako je území členského státu, jeho hospodářský prostor, či kontinentální 

šelf. Skladování ve vodním sloupci je zakázáno. Při výběru úloţiště musí být brány na 

zřetel principy vysoké ochrany ţivotního prostředí, princip předběţné opatrnosti- nesmí 

ohrozit kvalitu ţivotního prostředí, ani zdraví lidí. Směrnice určuje pravidla a podmínky, 

za jakých mohou být úloţiště vybudována.  
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Česká republika: Stav oxidu uhličitého a hlavní zdroje 

 

 Česká republika v celosvětovém měřítku patří mezi malé producenty oxidu 

uhličitého. Za rok 2007 vyprodukovala 147 Mt CO2e coţ představuje asi 0,3% 

celosvětových emisí.
40

 Oxidu uhličitého vyprodukovala ČR ve stejném roce 126 Mt. 

V roce 2008 došlo k poklesu o 4,1 %. Abychom si to lépe představili, můţeme říci, ţe 

Česko produkuje 2 % z objemu emisí Číny a v rámci Evropské Unie je co do výše emisí 

na šestém místě. Touto optikou by se tedy dalo říci, ţe problematika sniţování emisí 

oxidu uhličitého se České republiky netýká. 

Emise CO2 v ČR 

V Gg 
CO2 či 
CO2e 

Emise CO2   Emise skleníkových plynů 

CO2                
s LULUCF 

% 
změna 
oproti 
1990 

CO2                 
bez 

LULUCF 

% 
změna 
oproti 
1990   

Skleníkové 
plyny                 

s LULUCF 

% 
změna 
oproti 
1990 

Skleníkové 
plyny                 
bez 

LULUCF 

% 
změna 
oproti 
1990 

1990 160 571 100% 164 332 100%   191 554 100% 195 184 100% 

2006 122 630 76% 126 264 77%   143 465 75% 146 937 75% 

2007 125 450 78% 126 287 77%   146 732 77% 147 462 76% 

2008 115 798 72% 120 741 73%   136 633 71% 141 411 72% 

LULUCF (Land use, land use change and forestry) - Vyuţití krajiny, změny ve vyuţití krajiny a lesnictví 

                                                                     ZDROJ: ČHMÚ, Národní inventarizační systém 

 

 Problém však nastává, při přepočtu emisí na jednoho obyvatele a na jednotku 

HDP. Tam se dostává na přední příčky evropského ţebříčku a v případě, ţe by při 

sniţování emisí bylo přijato jako kritérium právě přepočítání emisí na obyvatele, hrozily 

by jí velké problémy a sankce. „Česká republika vypustí téměř dvakrát více CO2 na 

obyvatele v energetickém sektoru a průmyslu, než je průměr EU“ 
41

 Kritérium objemu 

emisí na jednotku HDP vyuţívá například Čína a Indie ve svých závazcích v rámci 

Kodaňské dohody- jedná se tedy o skutečně vyuţívaný indikátor. Vzhledem k tomu, ţe 

Čína a Indie jsou nejlidnatějšími státy světa a prudce se rozvíjejícími ekonomikami, 

                                                 
40
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    [online]. c2008. 2008 [cit 2010-02-10]. Dostupné na WWW: 
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přepočet emisí na obyvatele či na jednotu HDP vyznívá v jejich prospěch a budou jej 

podporovat jako globální srovnávací index.  

Emise CO2 ve světě a v České republice (2005) 

  Světové 

emise 

Světové 

emise 

Emise na 

obyvatele 

Intenzita 

emisí na 

HDP 
V % V Gt 

CO2e/ rok 

V t 

CO2e/obyvatel 

V t CO2e/1000 

USD PPP 
HDP 

Čína 18% 7,5 5,7 1,3 

Severní Amerika 16% 7,3 24,5 0,6 

Latinská 

Amerika 

13% 5,2 7,8 1 

Evropská Unie 12% 4,3 10,5 0,4 

Česká republika 0,30% 0,1 14,2 0,7 

ZDROJ: Mezivládní panel pro změnu klimatu,  http://www.ipcc.ch/ a MC 
KINSEY&COMPANY, Náklady a potenciál sniţování emisí skleníkových plynů v 

České republice 
      

 

 V rámci EU se postavení České republiky jakoţto producenta CO2 také mění 

v závislosti na zvoleném přepočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intenzita emisí na HDP              
V t  CO2e/1000 USD PPP HDP 

1. Bulharsko 0,9 

2. Estonsko 0,8 

3. Polsko 0,8 

4. Česká republika 0,7 

Zdroj: Mc Kinsley 

Emise skleníkových plynů                        
V Gt  CO2e/rok 

1. Německo  1006 

2. Velká Británie 662 

3. Itálie 583 

4. Francie 554 

5. Španělsko 470 

6. Polsko 392 

7. Nizozemí 222 

8. Česká republika 146 

Zdroj: Mc Kinsley 

Emise na obyvatele                    
V t  CO2e na obyvatele 

1. Lucembursko 26,1 

2. Irsko 15,5 

3. Česká republika 14,2 

Zdroj: Mc Kinsley 
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Závazky České republiky týkající se emisí oxidu uhličitého 

Závazky ČR a EU 

Závazek Závazek EU či ČR Změna  Období  

Podíl OZE na celkové 
spotřebě primárních  

EU 20% 2020 

ČR 13% 2020 oproti 2005 

Podíl elektřiny z OZE na 
hrubé spotřebě 

ČR 8% do 2010 

  15% do 2030 

Biopaliva EU 5,75 do 2010 

Alternativní paliva EU 20% do 2020 

Emise osobních 
automobilů 

EU 140 g 2008/09 

  120g 2012 

  95g 2020 

Kjóto ČR 8% 1990 ku 2008-2012 

CO2 na obyvatele  ČR 8,7 tun/obyvatel/ rok 2020 

Podniky mimo EU ETS ČR růst o 9 % oproti 2005 

                            Zdroj: Autor 

 

Analýza aktérů 

Subjekty státu 

Vláda:  

 Současná vláda premiéra Jana Fišera je úřednickou vládou s omezeným 

politickým mandátem. Svého postavení si je vědoma, přesto se problematice sniţování 

emisí CO2 věnuje ve svém programovém prohlášení. Vláda byla také účastna na 

Kodaňském summitu na konci roku 2009 na kterém podporovala podepsání závěrečné 

dohody o ochraně klimatu.  

 Mezi priority programového prohlášení vlády patří
42

:  

o Uzavření Kodaňské dohody 

o Rozvoj ekonomicky šetrných technologií 

o Stimulovat ekonomiku pomocí programu Zelená úsporám, Operačního programu 

Ţivotního prostředí 

o Podporovat obnovitelné zdroje energie 

o Podporovat sniţování spotřeby energie i ve státní správě  

o Rozšiřovat dálniční sítě  

                                                 
42

 Programové prohlášení vlády [online]. c2009. 2009 [cit 2010-01-20]. Dostupné na 

    WWW: http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni 

    vlady-cr-58369/ 
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o Pokračovat se zaváděním mýtného 

o Zefektivnění ţelezniční dopravy 

 

Ústřední orgány státní správy  

Ministerstvo ţivotního prostředí: 

 Je ústředním orgánem podporujícím snahy o ochranu ţivotního prostředí, klimatu 

a sniţování emisí CO2. K těmto snahám má řadu strategii a nástrojů (jak ekonomických, 

tak legislativní). Mezi nejdůleţitější nástroje patří:  

o Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR 

o Státní politika ţivotního prostředí 

o Ekologické daně 

o Obchodování s emisními povolenkami 

o Program Zelená úsporám 

o Operační program Ţivotního prostředí 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu:  

 Posláním MPO je podporovat růst podniků, obchodu a zajistit dostatek energii. 

Při těchto snahách však klade důraz i na sniţování emisí CO2. Ve své aktualizaci Státní 

energetické koncepce se otevřeně hlásí k nízkoemisní a nízkoenergetické ekonomice a 

energetice
43

. 

 Vzhledem k tomu, ţe MPO ovlivňuje energetickou politiku, má na objem emisí 

CO2 zásadní vliv. 

 

Ministerstvo dopravy: 

 Do agendy ministerstva spadají dopravní prostředky, které produkují emise CO2. 

Podporou ekologické a hromadné dopravy můţe ovlivnit výši emisí CO2. Do agendy 

ministerstva patří podpora ţelezniční, hromadné a vodní dopravy, budování cyklo 

infrastruktury. MD se také zabývá hledáním alternativních, ekologických paliv vhodných 

pro ČR
44

.  

                                                 
43

  MPO, Státní energetická koncepce: http://www.mpo.cz/dokument65293.html, dne 20.01.2010   
44

   MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ. Technologicko- ekonomická analýza vhodných    

http://www.mpo.cz/dokument65293.html
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Parlament:  

 Má vzhledem ke své zákonodárné moci velký vliv na emise CO2 prostřednictvím 

přijímaných zákonů, parametrů a limitů. Poslanecká sněmovna a Senát jsou sloţeny ze 

zástupců různých politických stran, které hájí rozdílné zájmy a k problematice změny 

klimatu zaujímají různé postoje. Obecně by však měl parlament sledovat zájmy ČR a 

naplňovat její mezinárodní závazky.  

 

Nestátní subjekty 

NGO: 

 Mají na sniţování emisí CO2 velký zájem, řada z nich existuje právě za tímto 

účelem. Některé mají velký mezinárodní vliv jak na státy, tak na konkrétní podniky a 

jednotlivce.  

 Jsou jakýmsi kontrolním a iniciačním orgánem vůči státům, řeší lokální i globální 

zdroje emisí. Provádí řadu svých vlastních měření a výzkumů, upozorňují na problémy, 

které státní orgány z různých důvodů nechtějí medializovat či řešit.  

 

Podniky: 

 Podniky produkující CO2 zastávají v oblasti změny klimatu různé postoje. Někteří 

si jsou vědomi své společenské odpovědnosti a s emisemi CO2 bojují. Pro některé je však 

tato oblast pouze zdrojem dalších nákladů. Mezi tyto však často patří ti největší 

producenti. Jako příklad můţe uvést aktuální spor ČEZu a ochránců přírody ohledně 

modernizace elektrárny Prunéřov.  

 

Spotřebitelé:  

 Spotřebitelé se stávají důleţitými hráči na poli boje proti klimatickým změnám. 

Vzhledem k současným trendům ţivotního stylu řada z nich vyhledává ekologicky 

nezávadné produkty. Pro spotřebitele se stávají emise CO2 dalším rozhodujícím 

argumentem pro nákup produktu.  

                                                                                                                                                 
       alternativních paliv v dopravě, [online]. c2006. [cit 2010-01-20]. Dostupné na WWW: 

       http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Zivotni_prostredi/m  
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Média:   

 Zejména v souvislosti s konáním Kodaňského summitu se i česká média začala 

zajímat o problematiku změn klimatu. Díky zprávám v médiích se o této problematice 

dozvěděla i česká společnost a spotřebitelé.  

 Média jsou často vyuţívána občanskými sdruţeními a NGO k propagaci svých 

témat, čímţ vytváří tlak na státní správu.  

 

Nadnárodní instituce  

OSN:  

 OSN přijalo na základě některých vědeckých názorů
45

 hrozby plynoucí ze změn 

klimatu. Jako kritérium pro posuzování politik a kroků přijalo koncepci Udrţitelného 

rozvoje. V rámci svých orgánů připravuje řadu studií, měření a konferencí za účelem 

sníţení emisí CO2. Hlavní rozpory nyní nastaly mezi rozvinutými a rozvojovými státy- 

zejména ve výši finanční podpory ze strany rozvojových států. Tento rozpor stál i za 

neúspěchem Kodaňského summitu. 

 

EU: 

 EU je hlavním propagátorem sniţování emisí CO2. Za tímto účelem přijímá 

ekonomické a legislativní nástroje pro své členské státy, otevírá mezinárodní jednání. Je 

si vědoma své historické odpovědnosti za emise CO2 a své finanční, technologické 

převahy a snaţí se podporovat sniţování i v jiných státech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

  Zpráva IPCC, Sternova zpráva 
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Analýza aktérů 

 Aktér Zájem Moc 

   Odhad  
Spolehlivost 
odhadu Odhad  

Spolehlivost 
odhadu 

Subjekty 
státu 

Vláda V V V V 

MŢP V V V V 

MPO S S S S 

MD  S S M S 

Parlament S N S V 

      

Nestátní 
subjekty 

NGO V V S S 

Podniky O S S N 

Spotřebitelé S S M N 

Média O M M N 

      

Nadnárodní 
instituce 

OSN V S V V 

EU V V V V 

     Zdroj: Autor 

 

 
Zájem  Odhad 

Vysoký  V 70- 100 % Vysoce spolehlivý V 70- 100 % 

Střední S 55-70 % Středně spolehlivý S 40- 70 % 

Neutrální O 45- 55 %  Málo spolehlivý M 20- 40 % 

Nízký N 20- 45% Nespolehlivý N 0- 20 % 

Ţádná Ţ 0- 20 %    
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Zdroje emisí oxidu uhličitého v České republice 

Česká republika výrazně sníţila své emise CO2 po roce 1989, kdy došlo nejen ke 

společenským, ale i ekonomickým a hospodářským změnám. Emise byly sniţovány 

reorientací průmyslu a opouštěním tradičního, těţkého průmyslu ve prospěch energeticky 

méně náročných odvětví. Ke sníţení také přispěla nově přijímaná legislativa, standardy i 

nástroje end of pipe. Od roku 1995 se však ukazatele drţí na stejných hodnotách, či 

dokonce stouply.  

 
   ZDROJ: MC KINSEY&COMPANY, Náklady a potenciál sniţování emisí skleníkových plynů v České republice 

 

 Příčiny stagnace emisí na stejné úrovni mají několik příčin: od hospodářského 

růstu, přes nedostatečnou účinnost některých nástrojů na sniţování, po ţivotní styl. Aby 

byly emise dále sniţovány je tedy třeba zapojení nových nástrojů a změna v chování a 

jednání jednotlivců i společnosti.  

Podíl jednotlivých sektorů na emisích oxidu uhličitého 2007 

 
                            Zdroj dat: ČHMÚ 
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Energetický průmysl  

 Energetický průmysl představuje výrobu elektrické energie a tepla. Příčinou 

vysokých emisí v tomto sektoru je zejména sloţení palivového mixu, tj. poměr zdrojů ze 

kterých je energie a teplo vyráběno. Vzhledem k historickým, geografickým a 

geologickým podmínkám je většina energie a tepla vyráběna v parních elektrárnách a 

teplárnách při spalování uhlí.  

  Výroba elektrické energie v ČR v % 

Rok Celkem Parní 

elektrárny 

Jaderné Vodní Solární a 

větrná 

a teplárny elektrárny elektrárny výroba 

2005 100% 63, 3% 30% 2, 88 % 0,03% 

2006 100% 62, 3% 31% 3, 86 % 0,06% 

2007 100% 64, 5% 29,70% 2, 86 % 0,14% 

2008 100% 64% 30% 3% 2% 
                                                                                ZDROJ: Český statistický úřad  

 

Energetický mix v ČR v roce 2008 

 

Zdroj: Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2008 

 

 Česká republika vyrábí více elektrické energie neţ na svém území spotřebuje a 
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tak část své produkce (kolem 17 %) prodává do zahraničí.Vzhledem k tomu, ţe emise 

oxidu uhličitého se započítávají do země vzniku (a to jak u energie, tak u výrobků) a 

nikoli do země spotřeby, zvyšuje se tak objem českých emisí. 

 Positivním trendem je zvyšování podílu obnovitelných zdrojů při výrobě 

elektrické energie a tepla. Cíle, které ČR v této oblasti má však naplňovány nejsou i přes 

podporu ze strany státu. 

 Podíl jednotlivých druhů OZE na hrubé výrobě elektřiny v roce 2008 

 
                                                                                   Zdroj: Cenia, http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=448 

 

Změna energetického mixu je aktuální, jelikoţ uhelným elektrárnám, které 

produkují 22 % celkové produkce, končí jejich ţivotnost. Zde se tedy nabízí potenciál na 

sníţení emisí CO2 za náklady, které by stejně musely být vynaloţeny.  

Při plánování změn energetického mixu je třeba brát v potaz širší konsekvence a 

ne jen mnoţství sníţených emisí: energetická bezpečnost, bezpečnost jaderných 

elektráren, ukládání jaderného odpadu, stabilita dodávek surovin, zabírání zemědělské 

půdy, narušení ekosystémů. Důleţitým argumentem je i fakt, ţe energie získávaná 

z biomasy je z pohledu EU neutrální v produkci CO2. Tento argument získává na 

důleţitosti zejména se zaváděním emisních povolenek. 
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Průmysl 
 

 Česká republika je tradiční průmyslovou zemí s dlouhou historií těţkého a 

strojírenského průmyslu. Průmysl je dominantní sloţkou HDP 
46

 a je orientován zejména 

na export.
47

 Vzhledem k tomu, ţe emise se přičítají do země původu výrobku a nikoli do 

země spotřeby, je Česko znevýhodněno.  

 Struktura vývozu z České republiky ukazuje, ţe se vyváţí zejména energeticky 

náročné zboţí: 

Vývoz zboží z ČR 2007 2008 

stroje a dopravní 
prostředky 

1 343 
396 

1 320 
436 

polotovary a materiály 501 111 483 901 

průmyslové spotřební 
zboţí 268 955 266 381 

chemické výrobky 144 162 146 345 

minerální paliva, 
maziva 67 542 85 119 

potraviny a ţivá 
zvířata 71 874 77 922 

suroviny 
nepoţivatelné 64 864 64 773 

nápoje a tabák 14 457 16 448 

ţivočišné a rostlinné 
oleje 2 042 2 758 

komodity nezatříděné 830 1 318 

V mimionech Kč                                       Zdroj: ČSÚ 

 

 

               

 Struktura průmyslové základny se v České republice velmi změnila po roce 1989. 

Těţký průmysl se dostával do útlumu na úkor průmyslu lehkého. Vzhledem ke členství 

země v EU a OECD, geografické poloze, investičním podmínkám, a niţším mzdovým 

nákladům neţ v zemích Západní Evropy, stalo se Česko zajímavou lokalitou pro 

investory a pro stavbu továren a montoven.  

 V návaznosti na ekonomické změny a zavádění nových standardů, limitů a 

legislativy, klesá objem emisí produkovaný průmyslem. U emisí ze spalovacích procesů 

došlo ke sníţení skoro o polovinu, u emisí z průmyslových procesů došlo ke sníţení 

                                                 
46

 Dle údajů ČSÚ tvoří průmyslu zhruba jednu třetinu HDP 
47

 Dle údajů ČSÚ více neţ polovina průmyslu pracuje pro export 
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skoro o jednu třetinu: 

Grafické znázornění vývoje emisí CO2 ze zpracovatelského průmyslu v % k 

referenčnímu roku 1990 

 
                                                                                                                                 Zdroj: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=493 

 

Doprava 

Třetím nejvýznamnějším zdrojem emisí v České republice je doprava. Hlavní 

podíl na tom má nadměrné vyuţívání silniční dopravy: a to jak v případě dopravy osobní, 

tak nákladní. Naopak hustá síť ţeleznic, která je historicky dána, je nyní zcela 

nedostatečně vyuţívána. Objem vodní dopravy je takřka zanedbatelný. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Dle údajů Českého statistického úřadu se automobilová doprava podílí na 

Emise  CO2 z dopravy 2008 

  
Emise  CO2      

v tis t. 
Emise  CO2 

v % 

Celkem 19 187 100% 

Individuální automobilová doprava 9 796 51,1% 

Silniční veřejná doprava + MHD 2 188 11,4% 

Silniční nákladní doprava 5 769 30,1% 

Ţelezniční doprava 289 1,5% 

Vodní doprava 15 0,1% 

Letecká doprava 1 130 5,9% 

Zdroj: www.sydos.cz, ročenka 2008  
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celkovém objemu osobní dopravy z 63 %, MHD ze 14 % a ţelezniční pouze 6 %.  Při 

pohledu na nákladní dopravu získáme podobné informace: Silniční doprava se na 

celkovém objemu nákladní přepravy podílí ze 73 %, zatímco ţelezniční z 22 %.   

 Oproti roku 1990 se více neţ zdvoj a půl násobila energetická náročnost silniční 

dopravy, zatímco energetická náročnost ţelezniční dopravy klesla o pětinu. Tyto změnu 

ukazují ústup ţelezniční dopravy ve prospěch dopravy silniční a nárůst spotřeby energií 

tímto sektorem.Více neţ polovina spotřebované energie byla z motorové nafty, 
48

 

Energetická náročnost dopravy, porovnání 1990 a 2008 

Energetická náročnost v TJ 1990 2008 Změna 

Ţelezniční doprava celkem 19 831 3 935 19,8% 

Silniční doprava celkem 90 784 243 615 268,3% 

                                                                                                                          Zdroj: CDV 

 

Lesnictví a zemědělství 

 Lesnictví má značný význam v oblasti sniţování emisí oxidu uhličitého stromy, 

jako všechny rostliny, při svém růstu spotřebovávají CO2- stávají se tedy jakýmisi 

reservoáry. Při spalování dřeva je naopak oxid uhličitý vypouštěn zpět do ovzduší. Plocha 

i kácení a spalování dříví je tedy jedním z faktorů, které ovlivňují objem emisí. 

 V ČR rozloha lesů kaţdý rok nepatrně stoupá a v roce 2008 dosáhla plocha lesů 

33,64 % celkové plochy republiky. Zároveň s tímto roste i těţba dřeva, která roku 2006 

dosáhla 17 678 tisíců metrů krychlových. 

 Zemědělství je nezanedbatelným producentem skleníkových plynů (zejména 

metanu), v případě emisí oxidu uhličitého je však zcela zanedbatelným zdrojem. Na 

celkový objem emisí CO2 však můţe mít vliv. Potenciál se skrývá v omezení orby a 

v efektivnějších zemědělských postupech. Při šetrné orbě, či vynechání orby před setím, 

zůstávají rostlinné zbytky v ornici.  

 Na tomto místě je vhodné připomenout vyuţívání biomasy jako energetického 

zdroje. Biomasa je vše, co má svůj původ ve fotosyntéze a váţe tak v sobě oxid uhličitý. 

Z pohledu OSN a EU je energie získaná z biomasy uhlíkově neutrální, coţ získává na 

                                                 
48

 Dle údajů ČSÚ, Spotřeba energie v dopravě celkem v TJ 
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významu zejména v souvislosti se zaváděním systému emisních povolenek. Z důvodu 

podpory biomasy jako obnovitelného zdroje energie a zavádění biopaliv je podporováno 

pěstování energetických rostlin. Tento trend má však negativní konsekvence v podobě 

zabírání zemědělské půdy, které vede k růstu světových cen potravin. 

 

Investice na ochranu životního prostředí v ČR 

 Jedním z důleţitých ukazatelů vyspělosti společnosti a jejího přístupu k ochraně 

ţivotního prostředí je objem investic do ţivotního prostředí. V rámci mezinárodního 

srovnávání je velmi vhodným ukazatelem podíl investic na ochranu ŢP na celkovém 

HDP státu. 

 V ČR jsou peníze na ochranu ŢP čerpány ze zdrojů EU, ze státního rozpočtu, 

z veřejných rozpočtů i ze soukromého sektoru. Zvláštní postavení v této oblasti má Státní 

fond ţivotního prostředí, jehoţ příjmy plynou z pokut a poplatků za znečišťování ŢP. 

Novými zdroji se staly výnosy z prodeje emisních povolenek a kreditů. 

 Podíl investic na ochranu ŢP na HDP není v ČR příliš vysoký a má sestupnou 

tendenci. V absolutních hodnotách má objem investic kolísavý trend- i přesto je patrný 

pokles oproti roku 2006.  

                      

 

 

Od roku 2001 jsou sledovány dopady, které mají ekologická opatření na sníţení 

emisí oxidu uhličitého. Objem sníţených emisí ukazuje kolísavý avšak nepříznivý vývoj: 

Rok % 

HDP 

Absolutní 

hodnota  

V mil. Kč 

2002 0,61 14 919 

2003 0,75 19 383 

2004 0,72 20 208 

2005 0,61 18 248 

2006 0,7 22 470 

2007 0,56 19 900 

2008 0,55 20 327 

                    Zdroj: ČSÚ, MZE, SFŢP 

Rok Sníţení emisí 

CO2 v tunách/rok 

2001 783 667 

2002 401 795 

2003 288 000 

2004 135 000 

2005 217 844 

2006 267 317 

2007 193 091 

2008 158 633 

                                        Zdroj: SFŢP 
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redukce emisí je méně výrazná v meziročním srovnání a zejména při pohledu na 

dlouhodobější trend.  

SWOT analýza ČR 

SWOT analýza: Snižování emisí CO2 v ČR 

SWOT analýza Snižování emisí v ČR 

Silné stránky Slabé stránky 

Změna průmyslové struktury po 1989 Sloţení energetického mixu 

Změna myšlení a chování lidí Průmysl zaměřený na export 

Mnoţství environmentální legislativy Zavádění legislativy do praxe 

Hustá ţelezniční síť Nedokončení ekologické daňové reformy 

Členství v EU, OECD Intenzita silniční dopravy 

Velká plocha lesů Nedostatečná infrastruktura 

 
Geografické podmínky: omezené 
vyuţívání solární a větrné energie 

 Vztah lidí k ţivotnímu prostředí 

 Nedostatečné environmentální vzdělání 

  

  

Příležitosti Hrozby 

Zavedení ekologické daňové reformy 
Změna globálních kritérií pro sniţování 

emisí 

Zavádění nových technologií Vysoké závazky sníţení přijaté EU 
Přechod na nízkoenergetickou 

ekonomiku Ekonomická náročnosti některých opatření 

Sniţování spotřeby energií Jaderná bezpečnost 

Zlepšování ţivotního prostředí Závislost na importu 

Rozvoj vzdělanosti  

Odstavení uhelných elektráren  

  

  

                                                                   Zdroj: Autor 
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Nástroje na snižování emisí CO2 v ČR 

 Tato práce identifikuje hlavní nástroje, které v České republice mají vliv na emise 

oxidu uhličitého. Některé z uvedených nástrojů mají na objem emisí nepřímý vliv: 

pomocí úspor energií, vyšší efektivity jejího vyuţívání a podpoře obnovitelných zdrojů. 

Nástroje jsou v práci rozděleny do několika kategorií, které jsou odlišné od kategorií 

uvedených ve Státní politice ţivotního prostředí, přesto tvoří jednotné celky, které mají 

vypovídací hodnotu: 

o Legislativní nástroje strategického charakteru 

Představují celostátní politiky a strategie obecnějšího rázu, které svými 

částmi směřují k udrţitelnému rozvoji a přímému či nepřímému sníţení 

emisí. Jedná se o nadresortní, průřezové dokumenty. V duchu udrţitelného 

rozvoje ukazují základní směřování země a jejich principy by měly být 

implementovány do všech ostatních strategií, politik, zákonů i chování 

státních institucí 

o Legislativní nástroje 

Představují konkrétní, resortní zákony zaměřené do konkrétních oblastí. 

Tyto zákony mají opět většinou nepřímý vliv na objem emisí CO2 

o  Ekonomické nástroje positivní 

Principem těchto nástrojů je positivně motivovat subjekty, finančními 

prostředky, ke sniţování emisí oxidu uhličitého pomocí sniţování 

spotřeby energií, výrobou energií a tepla z obnovitelných zdrojů a 

podobně. Finanční dotace, podpory positivně motivují subjekty 

k ekologičtějšímu a šetrnějšímu chování 

o  Ekonomické nástroje negativní 

Tyto nástroje sankcionují nešetrné a neekologické chování a nepřímo i 

chování produkující emise. Jsou zaloţeny na principu platí znečišťovatel 

o  Zvyšování povědomí o environmentálních problémech 

Cílem těchto nástrojů je zvýšení povědomí občanů o ekologických 

otázkách, coţ má vést k pochopení souvislostí, změny rozhodování a 

ţivotního stylu a spotřeby. Důleţité je, aby se environmentální výchova 

stala součástí vzdělávání od základního stupně, po university 
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o Zajištění informovanosti 

Základním předpokladem ke správnému rozhodování a vzdělávání je 

dostatečné mnoţství přístupných, adekvátních a ověřených informací 

o  Dobrovolné nástroje 

Představují nástroje zaváděné jednotlivci, podniky, obcemi, městy na 

základě dobrovolného rozhodnutí. Subjekty zapojené do těchto nástrojů 

vytváří tlak na ostatní subjekty. Dalším motivátorem jejich zavádějí je tlak 

veřejnosti a spotřebitelů 

 

 

Legislativní nástroje strategického charakteru 

V této oblasti došlo k velkým změnám zejména po roce 1989, v důsledku 

přistupování ČR k mezinárodním dohodám na úrovni OSN a OECD a zejména v rámci 

vstupu do EU a harmonizace legislativy. Vedle mnoha positivních efektů přinesl tento 

skokový nárůst legislativy i určitá negativa: zejména nepropojenost jednotlivých opatření 

v různých oblastech, nekompatibilitu či dokonce rozporuplnost 

Právní nástroje se také snaţí změnit svůj charakter z reaktivních, které řeší jiţ 

existující problém na proaktivní, které předjímají vývoj a snaţí se problému zabránit ještě 

před jeho vznikem (princip předběţné opatrnosti). 

 

Státní politika životního prostředí 2004- 2010 

 Představuje základní strategický dokument ochrany ţivotního prostředí jako 

celku. Zaměřuje se do jednotlivých oblastí, ve kterých analyzuje současný stav, 

identifikuje hrozby a určuje cíle kterých má být dosaţeno. Navrhuje řadu nástrojů, které 

mají být vyuţity při plnění vytyčených cílů. Současná verse je aktualizací původního 

dokumentu a na rozdíl od svého předchůdce, který reagoval na transformaci po roce 1989 

a likvidaci problémů z té doby, se zaměřuje  do budoucna a nové problémy a povinnosti 

spojené zejména se vstupem země do EU.  

 Zakládá dlouhodobý rámec směřování environmentálního rozvoje  směrem 
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k udrţitelnému rozvoji a představuje tak: „zásadní referenční dokument pro ostatní 

sektorové i regionální politiky z hlediska životního prostředí.“ 
49

 Hlavními myšlenkami, 

důleţitými pro tuto práci, jsou:  

o Zavádění principů udrţitelného rozvoje do všech sloţek společnosti, strategického 

rozhodování a plánování 

o Kooperace napříč resorty a úrovněmi při ochraně ŢP  

o Zvyšování povědomí občanů o otázkách ţivotního prostředí a jejich účasti na 

rozhodování a plánování 

o Ochrana klimatu Země 

o Změna vzorce chování a spotřeby směrem k udrţitelnému modelu 

o Podpora energetické efektivnosti a úspornosti  

o Minimalizace vyuţívání neobnovitelných zdrojů a podpora obnovitelných zdrojů 

 

Celá strategie odpovídá principům Udrţitelného rozvoje definovaných a 

aplikovaných OSN a EU. Tyto jsou konkretizovány a aplikovány do českého prostředí. 

Zdůrazňuje i základní principy, kterými se environmentální politika v ČR řídí: 

o Princip předběţné opatrnosti  

Strategie konstatuje, ţe je ekonomicky výhodnější a účinnější problémům 

předcházet, neţ náprava škody. Tento princip je základem pro přijímání 

normativních a ekonomických omezení a opatření 

o Znečišťovatel platí 

Na tomto principu je zaloţena internalizace negativních externalit a její 

nástroje v podobě daní a poplatků za ekologické újmy. Princip však slouţí i 

jako positivní motivace k zavádění nejlepších moţných technologií (BAT), 

k recyklaci či úsporám energie. Jakoţto ekonomický nástroj je účinnější neţ 

                                                 
49

 Státní politika životního prostředí České republiky [online]. 2004. Praha : Ministerstvo ţivotního   

     prostředí. [cit 2010-03-17]. Dostupné na WWW:     

    http://www.ochranaprirody.cz/res/data/020/003287.pdf. ISBN 80-7212-283-5. 
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nástroje direktivní 

o Zásada integrace 

SPŢP je průřezovou politikou, která se snaţí environmentální hledisko 

integrovat do všech strategií, rozhodnutí, dokumentů i do praxe. Podporuje 

spolupráci na všech úrovních 

 

Strategie se věnuje jednotlivým sloţkám ţivotního prostředí a některým 

specifickým problémům nadnárodního charakteru jako je ochrana klimatického systému 

Země. Změny klimatu povaţuje za největší globální problém, kterému planeta čelí a 

zasazuje se za sníţení emisí skleníkových plynů a za mezinárodní spolupráci v této 

oblasti. Přijímá také veškeré závazky plynoucí z mezinárodních dohod.   

V oblasti ochrany klimatického systému a sniţování emisí skleníkových plynů 

identifikuje Strategie několik problematických oblastí: 

o Omezená moţnost regulace malých zdrojů oxidu uhličitého 

o Nárůst emisí z dopravy, zejména ze silniční dopravy 

o Nedostatek ekonomických nástrojů 

o Neexistence technologií lépe vyuţívajících energií z uhlí 

Strategie identifikuje 10 typů nástrojů, které jsou či by měly být vyuţívány 

v rámci plánování, implementace i realizace environmentální politiky: 

1. Zvyšování povědomí veřejnosti o 

otázkách ţivotního prostředí, 

environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta 

2. Právní nástroje 

3. Ekonomické nástroje 

4. Dobrovolné nástroje 

5. Informační nástroje 

6. Nástroje strategického plánování 

7. Nástroje zapojování veřejnosti 

8. Výzkum a vývoj 

9. Mezinárodní spolupráce 

10. Institucionální nástroje 

Zásadním přínosem SPŢP je definice ukazatelů pro hodnocení vývoje ve třech 
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pilířích udrţitelného rozvoje: v oblasti ekonomické, sociální a ekologické. Indikátory 

slouţí také pro hodnocení úspěšnosti nástrojů a opatření i ekonomickou efektivitu 

nástrojů. 

 V kontextu členství země v nadnárodních celcích, jako je OECD a EU jsou 

indikátory harmonizovány tak, aby bylo moţné je komparovat v rámci nadnárodního 

kontextu. Důleţité jsou také pro sledování vývoje a vývojových trendů. 

 Pro problematiku sniţování emisí oxidu uhličitého jsou důleţité tyto ukazatele: 

Sociální a ekonomické indikátory: 

o Celkové primární zdroje energie: 

 Tuzemská spotřeba primárních energetických zdrojů (TSPEZ) 

 Energetická náročnost tvorby HDP 

 Struktura TSPEZ 

o Doprava: 

 Podíl ţeleznice na nákladové dopravě 

 Spotřeba energie 

Environmentální indikátory: 

o Emise oxidu uhličitého: 

 Emise v tunách CO2 na 1000 USD HDP 

 Emise v tunách CO2 na obyvatele 

 Emise CO2 na jednotku TSPEZ 

o Lesy a lesní hospodářství: 

 Plocha lesů (% rozlohy státu) 

 Roční těţba 

o Výdaje na ochranu ţivotního prostředí: 

 Výdaje celkem (% HDP) 
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 Veřejné rozpočty (% HDP) 

 Soukromý sektor(% HDP) 

 

Časový rámec tohoto dokumenty tento rok končí. Otevírá se tedy prostor pro 

přípravu nové státní politiky, která bude reflektovat aktuální potřeby v dnešní dynamické 

době ovlivněné globální ekonomickou a finanční krizí. Právě v této době se zintenzivňuje 

potřeba ochrany přírody a jejích zdrojů. 

 

Strategie Udržitelného rozvoje 

 SUR byla schválena vládou České republiky v prosinci 2004 a je pravidelně 

evaluována situačními zprávami. Zatím poslední, třetí v pořadí, byla vládou schválena 

v říjnu 2008 a hodnotí dosavadní pokrok ve vytyčených cílech. 

 SUR koření v principech UR definovaných OSN a zaměřuje se do 3 pilířů 

společnosti. Připomíná svou roli v návaznosti na Lisabonskou strategii i SUR EU. 

Připomíná, ţe UR není neměnným systémem práv, hodnot a nástrojů, ale normativním 

cílem, který je dynamický a jeţ má být zakomponován do jednání a chování jednotlivců, 

institucí a ţivotního stylu, aby nebyly překročeny hranice a limity ţivotního prostředí jak 

v oblasti environmentální, tak ekonomické a sociální. V případě překročení těchto limitů 

je ohroţen společenský vývoj v podobě, kterou známe. Aby bylo tomuto zabráněno, snaţí 

se SUR předjímat budoucí vývoj, identifikovat moţné hrozby a předem na ně reagovat. 

Stává se také průřezovou strategií a rámcem pro ostatní sektory a strategické a koncepční 

dokumenty.    

 Současná, zejména euroamerická civilizace je zaloţena na paradigmatu 

neustálého růstu: růstu spotřeby, produkce, HDP. Tento trend je však neudrţitelný. Je 

třeba zásadní hodnotové změny, která povede ke změně vzorců chování a spotřeby 

směrem k udrţitelnému modelu. Tato změna myšlení a hodnot, ústící ve změnu chování a 

spotřeby, je nutná nejen na úrovni jedinců a států, ale na úrovni globální.  

„Strategické a dílčí cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje ČR jsou 
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formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi 

ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k zajištění co 

nejvyšší  dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro  

kvalitní život generací budoucích.“
50

 

 Relevantními strategickými cíly jsou například: 

o Podpora ekonomického růstu v harmonii se ţivotním prostředím 

o Podpora vzdělanostní a konkurenceschopné společnosti 

o Zajišťovat kvalitu všech sloţek ŢP a vazby mezi nimi 

o Minimalizovat střety zájmů mezi ochranou ŢP a ostatními sloţkami 

společnosti: ekonomickým a sociálním rozvojem atd. 

o Plnit mezinárodní závazky v oblasti UR 

o Přispívat k řešení globálních problémů spojených s UR 

o Podporovat udrţitelný rozvoj regionů a obcí 

o Umoţňovat účast veřejnosti na rozhodování a tvorbě strategií ve věcech 

týkajících se udrţitelného rozvoje a vytvářet co nejširší konsenzus při 

přechodu k UR 

 

Vzhledem k dynamickému vývoji ve všech oblastech udrţitelného rozvoje a 

zejména  v důsledku světové ekonomické krize, stala se SUR zastaralou: vychází z dat 

doby svého vzniku a nereflektuje aktuální problémy. Není ani strategickým dokumentem, 

jak se přizpůsobit, bojovat, proti současné krizi. Zejména v této napjaté době je důleţité, 

aby měl stát připravenou strategii, jak rozvíjet společnost a ekonomiku. Jak bylo jiţ 

v práci zmíněno: Evropská unie povaţuje UR za klíč k řešení krize pomocí zvýšení 

konkurenceschopnosti a sníţení energetické a materiálové spotřeby.  

 

                                                 
50

 Státní politika životního prostředí České republiky [online]. 2004. Praha : Ministerstvo ţivotního   

     prostředí. [cit 2010-03-17]. Dostupné na WWW:    

     http://www.ochranaprirody.cz/res/data/020/003287.pdf. ISBN 80-7212-283-5.str. 4 
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Strategický rámec udržitelného rozvoje 

S určitým zpoţděním přijala vláda dne 11. ledna 2010 Strategický rámec 

udržitelného rozvoje, který aktualizuje, nahrazuje SUR. V úvodu je sice konstatováno, 

ţe při vzniku dokumentu nebyl znám průběh a dopady krize, přesto je dokument 

adekvátní a nezávislý na krizi.  

Rámec nahrazuje SUR v propojování 3 pilířů UR i v návaznosti na mezinárodní 

dohody a závazky. Identifikuje nové hrozby, před kterými ČR stojí a přináší návrhy jejich 

řešení. Propojuje jiţ existující sektorová opatření s cílem prosperující, 

konkurenceschopné společnosti s provázaností a rovnocenným postavením základních 

pilířů v roce 2030. Zavádí řadu nových identifikátorů, které slouţí k hodnocení pokroku 

v jednotlivých oblastech, který má být pravidelně monitorován v situačních zprávách.  

SRUR identifikuje problematické oblasti, kterým je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost- některé z nich mají přímý dopad na produkci oxidu uhličitého v ČR: 

o Globální změny klimatu a čistší energie 

o Udrţitelná výroba a spotřeba 

o Ochrana a management přírodních zdrojů 

o Návrhy průřezových politik v oblastech výchovy, vzdělávání, výzkumu a 

vývoje 

 

Priority a cíle jsou přehledně řazeny dle prioritních os. Kaţdá z pěti prioritních os 

má své priority a ty mají své cíle. 

1. Prioritní osa: Společnost, člověk, zdraví 

2. Prioritní osa: Ekonomika a inovace 

3. Prioritní osa: Rozvoj území 

4. Prioritní osa: Krajina, ekosystémy, biodiversita 

5. Prioritní osa: Stabilní a bezpečná společnost 
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Pro tuto práci jsou adekvátní zejména tyto cíle: 

Prioritní osa 2: 

o Priorita 2.1: Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování  

konkurenceschopnosti  

 Cíl 4: Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost 

Z pohledu práce je důleţité zejména zefektivnění dopravy a její 

transformace v udrţitelný model. Nástroje, které SRUR přináší jsou: 

dokončení základní sítě infrastruktury ţelezniční a silniční dopravy, budování 

infrastruktury pro cyklodopravu, vyvedení transitní dopravy z měst a obcí a 

zvýšení plynulosti dopravy, podpora modernizace ţeleznice a její rozvoj 

v návaznosti na systémy MHD, zvýšení energetické účinnosti dopravy. 

Zvýšení energetické účinnosti by měla podpořit i internalizace negativních 

externalit. V této souvislosti je třeba připravit systém stanovování cen za 

pouţívání dopravní infrastruktury tak, aby zohledňovaly negativní vliv na ŢP i 

emise oxidu uhličitého. Systém dopravy se musí připravovat na ropný zlom, 

který bude mít na podobu a formu dopravy zásadní vliv.  

o Priorita 2.2: Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a 

surovinové efektivity hospodářství 

 Cíl 3: Podporovat udrţitelnou energetiku 

V této problematice se SRUR zaměřuje na zvýšení efektivnosti vyuţívání 

energetických zdrojů, zvýšení podílu OZE a podpora zavádění BAT. 

Zajímavou novinkou, kterou dokument přináší je podpora decentralizace 

v oblasti energetiky. 

 

Prioritní osa 3: Rozvoj území 

o Priorita 3.3: Účinněji prosazovat strategické územní plánování 

 Cíl 1: Vytvořit předpoklady pro udrţitelné vyuţívání území 



 84 

Tento cíl je důleţitý zejména z důvodu zapojování veřejnosti do 

rozhodování. Budou-li občané moci ovlivnit infrastrukturu či polohu a 

zaměření průmyslových zón ve svém okolí, zachovají zelené plochy a lesy 

(reservoáry oxidu uhličitého), budou prosazovat plynulost dopravy a budou 

odmítat neekologické a energeticky náročné provozy. 

Zásady územního rozvoje a územní plány musí být prostřednictvím místní 

samosprávy a obyvatel koordinovány s celostátní politikou územního 

plánování ČR. 

 

Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiversita 

o Priorita 4.3: Adaptace na změny klimatu 

Existence této prioritní osy v rámci SRUR dokládá důleţitost a pozornost, 

kterou ČR této problematice věnuje. Byla přijata teorie o změnách klimatu a 

v rámci principu předběţné opatrnosti na tyto změny reaguje a snaţí se na jejich 

důsledky připravit s předstihem. 

 

 Strategický rámec udrţitelného rozvoje přináší nové principy, které doplňují 

stávající principy UR. Mezi nové principy řadí: 

o Princip rovnováhy 3 pilířů udržitelného rozvoje 

Společnost má být v roce 2030 zaloţena na rovnováţné prosperitě všech tří pilířů 

udrţitelného rozvoje. Mezi těmito pilíři musí panovat koordinace, kooperace a 

rovnocennost 

o Princip partnerství 

Navazuje na princip rovnováhy 3 pilířů: jejich vztahy mají být zaloţeny na bázi 

přátelství, nikoli konfrontace či konkurence 

o Princip soudržnosti a integrace politik a řízení 

Podporovat politiky a opatření na všech úrovních: místní, regionální, národní, 
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evropské i globální. Důleţitá je jejich harmonizace a integrace 

o Princip generační a mezigenerační odpovědnosti 

Je vyjádřením definice udrţitelného rozvoje: zajišťovat potřeby současné 

generace tak, aby nebyly omezovány generace budoucí. Tento princip se snaţí 

zapojit do řešení otázek ŢP všechny generace. Důleţitým úkolem této generace je 

oddělit hospodářský růst od poškozování ŢP a zdrojů 

o Princip mezinárodní odpovědnosti 

Tento se objevil v Kjótském protokolu i dalších mezinárodních dohodách. 

Rozvinuté státy nesou hlavní odpovědnost na současném stavu emisí a mají také 

dostatek prostředků a technologií, které mají šířit zejména v rozvojovém světě.  

 

 Strategický rámec udrţitelného rozvoje je skutečně komplexním dokumentem 

směřujícím ČR směrem ke konkurenceschopnosti, stabilitě, prosperitě i ochraně 

ţivotního prostředí. Nejenţe definuje hlavní oblasti na které se zaměřuje, identifikuje 

v nich problémy a hrozby, které se snaţí řešit, zavádí nové principy nutné pro směřování 

země k udrţitelnému rozvoji. Identifikuje také slabá místa i nedostatky, které v současné 

době brání úspěšné transformaci.  

 SRUR zavádí další indikátory, které rozšiřují, doplňují ty definované ve SPŢP. 

Podstatným prvkem je i jasně určený zdroj pro příslušná data i důvod, proč má být 

ukazatel monitorován a jak má být interpretován. 

Novými ukazateli majícími vztah k problematice oxidu uhličitého v ČR v rámci 

SRUR jsou: 

 

o Přepravní náročnost v dopravě (podíl přepravních výkonů a HDP) 

o Municipality zapojené do realizace metody Místní agendy 21  

o Přeprava cestujících veřejnou silniční a ţelezniční dopravou 

o Emise, těţba surovin a produkce biomasy spojené se spotřebou domácností 
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Politika ochrany klimatu  

POK je zaměřena na zakomponování ochrany klimatu do všech strategií a politik, 

na přípravu země na důsledky klimatických změn a na sníţení emisí skleníkových 

plynů
51

. Cíle a nástroje zde stanovené jsou k horizontu roku 2020 v návaznosti na 

klimaticko- energetický balíček EU i na časovou náročnost zmíněných procesů a změn.  

 Přináší nové nástroje sniţování emisí skleníkových plynů, zachovává jiţ existující 

u nichţ zvyšuje jejich efektivitu- důslednějším prováděním, monitorováním a 

hodnocením. Konkretizuje jasné cíle sníţení emisí v jednotlivých oblastech na které se 

zaměřuje: 

Průmysl a obchodování: 

o Sníţení přímých emisí z průmyslové výroby 

o Sníţení nepřímých emisí vyšší energetickou účinností, sníţení spotřeby elektřiny 

a tepla 

o Sniţování ztrát energie v průběhu průmyslových procesů 

o Zavedení energetického managementu 

o Nutnost připravit průmyslovou politiku zahrnující ochranu klimatu a sniţování 

energetické a materiálové spotřeby 

o Optimalizace provozních reţimů spotřebičů v technologických procesech  

o Vyuţívání odpadních produktů (a biomasy) k výrobě tepla pro provozy 

Nově navrhovaná opatření: 

o Podpora zavádění BAT  

o Zaloţení technologického inovačního fondu 

K podpoře výzkumu, vývoje a zavádění inovací a eko-technologií  

o Národní program sniţování průmyslových emisí 

U malých a středních podniků nezahrnutých do systému EU ETS 

                                                 
51

 Politika má velmi ambiciózní cíl: sníţit emise skleníkových plynů o 20 % mezi roky 2005 a 2020, tedy  

    40 % v porovnání s rokem 1990 
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Energetika: 

 Sníţení emisí skleníkových plynů v této oblasti má být dosaţeno zejména:  

o Sniţováním podílu uhlí na energetickém mixu 

o Efektivnějším vyuţíváním uhlí  

o Zvýšením podílu OZE a zemního plynu či atomové energie na výrobě elektřiny 

o Zvýšením podílu zemního plynu a OZE na výrobě tepla 

o Rekonstrukce stávajících uhelných elektráren, jejich modernizace a zvýšení 

účinnosti
52

  

Snižování energetické náročnosti budov: 

Moţné oblasti sníţení energetické náročnosti budov jsou: 

o Vytápění a větrání 

 Izolace stěn, stropů, podlah a střech 

 Výměna oken a dveří  

 Lepší systémy regulace vytápění 

o Ohřev vody 

 Solární systémy na ohřev vody 

 Tepelné izolace a zkrácení teplovodního potrubí 

o Chlazení 

o Provoz spotřebičů 

 

Navrhovanými nástroji jsou zejména: 

o Zajištění informovanosti 

                                                 
52

  Účinnost se pohybuje mezi 31 a 33 % a jejich vyuţitelnost se pohybuje mezi 40 a 73 %. Cílem státu je 

maximálně zvyšovat energetickou účinnost, naráţí však na odpor vlastníka většiny elektráren, 

společnost ČEZ a.s., která prosazuje pouze částečné zvyšování.  
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Spotřebitelů, tj. majitelů či stavitelů nemovitostí i stavebních firem, architektů, 

projektantů 

o Energetické štítky budov a spotřebičů, certifikáty firem 

o Sníţení spotřeby energie v reţimech stand by.  

 

Energetický management: 

Mezi konkrétní nástroje patří: 

o Kontrola doby svícení 

o Kontrola vnitřní teploty- nepřetápění 

o Omezování provozu elektrických spotřebičů i ve stavu stand- by 

o Důsledné noční a víkendové sniţování vytápění 

o Průběţný monitoring kontroly energie spotřebované na vytápění 

 

Nástroji zavádění energetického managementu, pro statutární města dána jako 

povinnost zákonem, je energetický audit a instalace prvků regulující vytápění. Nutnými 

dokumenty pro energetický management obcí jsou Územní energetická koncepce, územní 

plánovací dokumentace- sekce energetika. 

 

Využití dřeva ve stavebnictví 

Doprava: 

Cílem v této oblasti jsou: 

o Změnit poměr vyuţívaných druhů dopravy-nahradit osobní automobilovou a 

nákladní silniční dopravu ekologičtější ţelezniční, hromadnou či cyklo dopravou 

o Podpora energetické účinnosti a alternativních paliv  

Nově navrhovanými nástroji je: 
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o Zavedení slev a daňových úlev pro vozidla do určitého objemu emisí 

o Zavedení štítkování automobilů: údaje o emisích CO2, spotřebě paliva, a ostatních 

vlivech na klimatické změny a ţivotní prostředí.  

  

 Jiţ v současné době, v návaznosti na evropskou legislativu, existuje řada nástrojů, 

které se snaţí podpořit rozšiřování alternativních pohonů: vozidla do 12 tun s tímto 

typem pohonu jsou osvobozena od silniční daně, při koupi autobusu na zemní plyn je 

státem a plynárenskými společnosti poskytován finanční bonus. Zemní plyn pouţitý 

v dopravě navíc není zdaněn spotřební daní.  

  

 POK se také zaměřuje na obce, jedince a mezinárodní spolupráci. Jedná se o 

ucelený dokument, který má potenciál sníţení emisí skleníkových plynů v ČR, ochrany 

klimatu i adaptace země na klimatické změny. Je hodnocen dosavadní vývoj, předikován 

budoucí i identifikovány nutné následné kroky. POK je moţná aţ příliš úzce zaměřena na 

sniţování emisí skleníkových plynů a nevěnuje dostatečnou pozornost ostatním aspektům 

ochrany klimatu- hodnocení této skutečnosti však překračuje rámec této práce. 

Kruciální bude zajištění a realizace navrhovaných opatření a jejich pravidelná 

evaluace- jiţ dnes je jasně, ţe některé nástroje jsou překonány, některé nejsou 

naplňovány. Vedle SRUR se jedná o dobře zpracovaný, komplexní, strategický 

dokument, jehoţ úspěšnost bude závislá na rozpracování konkrétních kroků, respektive 

transformaci v zákony, podpory atd.  

 

Posuzování vlivu na životní prostředí 

 Tento proces je zaveden do českého právního rámce zákonem číslo 100/2001 

Sbírky O posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Pod platnost tohoto zákona spadají 

záměry a koncepce, které by mohly mít negativní vliv na ţivotní prostředí.  

Účelem je získat dostatek objektivních informací, které umoţní přijmout 

rozhodnutí směřující k udrţitelnému rozvoji společnosti. Záměry a koncepce jsou 



 90 

posuzovány z mnoha pohledů, mimo jiné se posuzuje jejich vliv na ţivotní prostředí a 

klima. Před schválením ze strany úřadu jsou posuzovány zejména stavby, činnosti a 

technologie a jejich budoucí dopad na ŢP. 

Posuzovány jsou také koncepce (SEA). Procesu SEA podléhají strategie všech 

úrovní: od celostátní po místní (územní plány obcí).  

Konkrétní příklady podléhající EIA /SEA vţdy podléhající posouzení: 

o Zalesnění či odlesnění plochy 

nad 25 ha 

o Zařízení ke spalování paliv 

s tepelným výkonem nad 200 

MW 

o Zařízení k výrobě surového 

ţeleza a oceli 

o Cementárny, vápenky 

o Průmyslové podniky na výrobu 

buničiny, papíru či lepenek 

o Tepelné nebo chemické 

zpracování uhlí 

o Rafinérie ropy nebo zpracování 

ropných produktů 

o Novostavby ţelezničních drah 

delších neţ 1 km 

o Letiště 

o Novostavby a rozšiřování dálnic 

a rychlostních komunikací 

 

Záměry vyţadující zjišťovací řízení: 

o Zařízení ke spalování paliv o 

jmenovitém tepelném výkonu od 

50 do 200 MW 

o Větrné elektrárny s celkovým 

instalovaným výkonem vyšším 

neţ 500 kWe nebo s výškou 

stojanu přesahující 35 metrů 

o Vodní elektrárny s celkovým 

instalovaným výkonem výrobny 

nad 50 MWe 

o Vodní elektrárny s celkovým 

instalovaným výkonem výrobny 

od 10 MWe do 50 MWe 

 

Integrovaná prevence a omezování znečištění 

 IPPC představuje pokročilou snahu o omezení negativních vlivů ze zemědělství a 

průmyslu na ţivotní prostředí jako celek. Opatření jsou zaměřena do oblasti prevence a 

předcházení negativních vlivů, nikoli na end of pipe. V českém právním řádu je ukotven 

zákonem číslo 76/2002 Sbírky O integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování. 
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Základním principem systému IPPC je preventivní posuzování vlivu průmyslu a 

zemědělství na ţivotní prostředí jako celek a zabránit tak přesunům negativních vlivů 

mezi odvětvími. Snaţí se urychlit technologickou inovaci zaváděním BAT. Důleţitou 

sloţkou systému je i informovanost a zapojování veřejnosti do rozhodování.  

Zákon vyjmenovává oblasti průmyslu, které musí mít pro svůj provoz integrované 

povolení od místně příslušného krajského úřadu. V oblasti energetiky se jedná o 

spalovací zařízení o příkonu nad 50MW, koksovací pece, zařízení na zplyňování a 

zkapalnění uhlí, v oblasti průmyslu například zpracování ţeleza a oceli. 

Kontrolním orgánem v této oblasti je Česká inspekce ţivotního prostředí, která 

kontroluje dodrţování integrovaného povolení a všech jeho náleţitostí a za nedodrţování 

uvaluje pokuty, sankce. 

Přes to, ţe IPPC nestanovuje limity pro oxid uhličitý, kontroluje a omezuje 

provozy, které jsou značným zdrojem emisí CO2 a které také často spadají do systému 

EU- ETS. 

 

 

Legislativní nástroje 

Aktualizace státní energetické koncepce ČR 

 Tento strategický dokument určuje podobu energetické politiky ČR na 30 let. Její 

aktualizace z ledna 2010 do této koncepce zakomponovává principy udrţitelného rozvoje 

i aktuální mezinárodní závazky. Při plánování energetického mixu bere na zřetel širší 

konsekvence: energetická samostatnost, závislost na dodávkách, bezpečnost a stabilita 

dodávek, jaderná bezpečnost. 

V návaznosti na ambiciózní cíle EU sníţit emise v rozmezí 80- 95 % do roku 

2050 v porovnání s rokem 1990, vyslovuje nereálnost tohoto cíle vzhledem k průmyslové 

struktuře země, geograficko-klimatickým podmínkám a energetickému mixu. Kdyby měl 

tento cíl být skutečně naplněn, znamenalo by to váţné ohroţení konkurenceschopnosti.  

SEK vytyčuje následující cíle: 
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o Podpora OZE
53

, jejich podíl na celkové spotřebě energie se má v ČR zvýšit na   

13 % v roce 2020 

o Sníţit energetickou náročnost českého hospodářství 

o Zvyšovat tepelné izolace budov a dosáhnout tak sníţení spotřeby energie na jejich 

vytápění o 30 % do roku 2030 v porovnání s rokem 2005 

o Od roku 2020 zajistit veškerou výstavbu v nízkoenergetickém standardu. 

Rekonstruovat staré budovy s cílem dosaţení stejných parametrů 

o Zvýšit podíl ţelezniční dopravy. U nákladní na 40 %, u osobní na 30 % oproti 

roku 2008 do roku 2030. Dále sniţovat energetickou náročnost jak u ţelezniční, 

tak silniční dopravy 

o Podpora energeticky úsporných spotřebičů a jejich štítkování 

o Zvýšit účinnost při výrobě a distribuci energie 

o Podpora zavádění kombinované výroby energie a tepla 

o Podporovat výzkum a vývoj 

 

Zákon o hospodaření s energií 

 Zákon číslo 406/200 Sbírky  O hospodaření s energií ukládá povinnosti fyzickým 

a právnickým osobám, organizačním sloţkám státu, krajům a obcím, vlastníkům a 

provozovatelům nemovitostí, při nakládání s energií a při provádění energetických 

auditů, štítkování spotřebičů a při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Zákon dále 

určuje pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, územních energetických 

koncepcí na úrovni krajů a statutárních měst, Národního programu hospodárného 

nakládání s energií.  

 Cílem zákona je zvýšit energetickou účinnost a to jak při výrobě a přenosu, tak 

spotřebovávání či uskladňování. Určuje limity účinnosti zařízení na výrobu tepla, 

nově dováţených a vyráběných spotřebičů, energetickou účinnost budov a termíny 

                                                 
53

 S konstatováním, ţe tyto zdroje nejsou schopny kompenzovat výpadky vyřazování uhelných elektráren 
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pravidelných kontrol. Jako nástroje jsou zaváděny štítky na spotřebičích a budovách a 

s tím spojený energetický audit  

 

Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie 

 Zákon v zájmu ochrany klimatu a ţivotního prostředí, v souladu s právem EU, 

podporuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Zákon definuje obnovitelné zdroje 

jako nefosilní zdroje, jimiţ jsou: energie z větru, slunečního záření, vody, půdy, vzduchu, 

geotermální energie, energie z biomasy a ze skládkového, kalového plynu a bioplynu.  

 Finanční podpora je stanovena odlišně na základě druhu zdroje a velikosti 

instalovaného výkonu výrobny a určuje ji Český energetický úřad.  

 Dalším, nefinančním, nástrojem podpory zavádění OZE plynoucím z tohoto 

zákona, je povinnost provozovatele přenosové a distribuční soustavy přednostně připojit 

výrobny energie z OZ, pokud o to poţádají.
54

 Provozovatelé sítí jsou navíc povinni 

odebrat veškerou produkci z těchto zdrojů. Producent elektřiny z OZ se můţe 

rozhodnout, zda elektřinu prodá za trţní ceny, či zda za ni bude poţadovat zelený bonus 

určený energetickým úřadem. 

 

Dopravní politika na léta 2005- 2013 

 Jedná se o strategický dokument v oblasti dopravy, který schválila vláda v červnu 

2005. V této politice jsou reflektovány mezinárodní závazky, vnitřní potřeby a principy 

udrţitelného rozvoje. „Dopravní politika byla kladně vyhodnocena jako první strategický 

dokument na národní úrovni v České republice v rámci procesu posuzování vlivů na 

životní prostředí dle novelizovaného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. 

procesem SEA včetně prvního  vyhodnocení vlivu překládané koncepce na lokality 

soustavy NATURA 2000.“ 
55

 

                                                 
54

 S výjimkou případů prokazatelného nedostatku kapacity, či při ohroţení spolehlivého provozu distribuční 

soustavy 
55

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ. Dopravní politika na léta 2005-2013 [online]. c2006. [cit    

    2010-04-28]. Dostupné na WWW: 
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 „Globálním cílem je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na 

její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje a 

položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy 

dopravy.“
56

 Jedním z hlavních cílů je omezení negativních vlivů dopravy na ţivotní 

prostředí.  

Dílčí cíle Dopravní politiky jsou:  

o Zvýšit podíl ţelezniční dopravy, která se také musí transformovat, zlepšovat a 

rozšiřovat 

o Sníţení emisí z dopravy 

o Budovat ekologickou infrastrukturu: pro cyklo a vodní dopravu 

o Podpora a rozšiřování veřejné dopravy 

Jedná se o velmi obecný dokument ukazující směřování a cíle dopravy pro 

vytyčené období. Jasně však deklaruje přechod dopravy směrem k udrţitelnému vzorci a 

nutnosti rozvíjet potřebnou infrastrukturu a podporovat ekologické způsoby dopravy.  

 

Národní cyklostrategie 

 Česká republika má svou strategii na rozvoj cyklodopravy, která byla přijata 

vládou jiţ v roce 2004. Navazuje na Dopravní politiku, která podporuje nemotorové 

způsoby dopravy a cyklistiku. Rozvoj cyklistiky je znatelný zejména na západě Evropy, u 

nás se tento sektor rozvíjet začíná. 

 Do této kategorie spadá jak přeprava pomocí kola, tak cykloturistika. 

Cykloturistika má positivní vliv na další oblasti, zejména na rozvoj cestovního ruchu a 

rozvoj venkova. Cyklistika jakoţto způsob přepravy se začíná rozšiřovat ve velkých 

městech pomocí rozšiřování cyklostezek a potřebné infrastruktury pro cyklisty. 

                                                                                                                                                 

    http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravni_politika/Dopravni_politika.htm. 
56

 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ. Dopravní politika na léta 2005-2013 [online]. c2006. [cit    

     2010-04-28]. Dostupné na WWW: 

     http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravni_politika/Dopravni_politika.htm. 
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Cyklistika je vhodnou alternativou dopravy po městě, je rychlá a ekologická.  

 Základním cílem Národní strategie je podpora výstavby kvalitní a bezpečné 

infrastruktury. Cíle strategie jsou průřezové a na jejich plnění se podílí Ministerstvo 

dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo 

zdravotnictví a dále Agentura Czechtourism a územně správní celky. 

 

 

Ekonomické nástroje positivní 
Ekonomické nástroje jsou nejúčinnějšími nástroji v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí a sniţování emisí oxidu uhličitého.
57

 

V rámci ekonomických nástrojů je třeba zavést metodiku pro hodnocení     

dopadů jak ekonomických, tak legislativních  opatření na ţivotní prostředí- posoudit 

jejich účinnost a ekonomickou efektivitu.  

 

Operační program Životní prostředí  

 Je programem Státního fondu ţivotního prostředí a Ministerstva ţivotního 

prostředí, který ve spolupráci s Evropskou komisí poskytuje dotace z evropských fondů.
58

 

V letech 2007-2013 je na něj vyčleněno více neţ 5 miliard euro. Vzhledem k tomu, ţe 

tato částka představuje „18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR- se jedná 

o druhý největší český operační program.“ 
59

   

 Program je zaměřen na podporu udrţitelného rozvoje, ochranu ţivotního prostředí 

a tedy na zvyšování kvality ţivota. Na rozdíl od Programu Zelená úsporám je  financován 

z evropských fondů, ţádosti jsou podrobněji zkoumány a vzhledem k poţadované výši 

spoluúčasti ţadatele, je určen spíše pro podniky, obce, města, vysoké školy neţ pro 

domácnosti.  

 OPŢP je zaměřen do 7 tématických os. Kaţdá osa se zaměřuje na zlepšování 
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  Z Fondu soudrţnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj 
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určitého segmentu ţivotního prostředí, či podporuje určitý aspekt udrţitelného rozvoje. 

Z našeho pohledu se zaměříme na :  

Prioritní osa 2- Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí 

  Na podporu této osy připadá 12,9 % (634 milionů Eur) a je určena na projekty, 

které „jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních 

znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby 

energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.“ 
60

  

 V rámci této osy můţe ţadatel získat aţ 90 % z celkových výdajů na investici, 

které musí být minimálně 0,5 milionu korun. Podpora se dělí do dvou oblastí: 

o Zlepšení kvality ovzduší 

o Omezování emisí  

 

Prioritní osa 3- Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

 Na tuto osu je připraveno 673 milionů eur, které jsou určeny na pořízení zdrojů 

energie vyuţívající obnovitelné zdroje, jako například: malé vodní, větrné, geotermální a 

fotovoltaické elektrárny, elektrárny na biomasu a bioplyn. Cílem je zvýšit vyuţívání 

obnovitelných zdrojů při výrobě tepla a energie (či při jejich kombinované výrobě) a 

úspora energií. 

 Stejně jako u předchozí osy je moţné získat aţ 90 % z celkových investic, při 

minimálních výdajích 0,5 milionu korun. Podporovány jsou 2 oblasti: 

o Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 

vyuţívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a 

kombinované výroby tepla a elektřiny 

o Realizace úspor energie a vyuţití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

 

 

Prioritní osa 7- Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a 
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osvětu 

 Cílem této osy je vybudovat síť environmentálních a informačních poraden, 

center osvěty a vzdělávání. Na vybudování, technické zařízení a učební pomůcky je 

připraveno 42 milionů eur. 

 

Operační program Podnikání a inovace (2007- 2013) 

 Je druhým programem, který distribuuje peníze z evropských fondů. Ve své třetí 

prioritní ose se zaměřuje na Efektivní energie a jejím cílem je zvýšit účinnost vyuţívané 

energie v průmyslu a zvýšit podíl OZE. Dotace můţe činit aţ 50 % celkové investice, 

maximálně však 100 milionů korun. Na první výzvu, do února 2008, bylo vyčleněno 

64 442 tisíc eur a přihlásily se do ní projekty poţadující celkem 386 656 tisíc eur. O 

program je tedy mezi podnikateli skutečný zájem.  

 

Program zelená úsporám  

 Tento program odstartovaný na jaře roku 2009 je konkrétním nástrojem vlády ke 

sniţování emisí v ČR, zavádění ekologických technologií, úspor energií. Nejenţe občany 

ekonomicky motivuje k zavádění a instalaci ekologických zdrojů vytápění a izolací, ale 

zvyšuje podvědomí a zájem lidí o ekologii. Na tento aspekt bychom neměli při hodnocení 

programu zapomínat, jelikoţ vzdělání a chování lidí je základním kamenem ochrany 

přírody a hnacím motorem změn. 

 Program vyhlášený aţ do 31.12. 2012 (či do vyčerpání finančních prostředků), je 

financován z prodeje emisních kreditů Japonsku a je na něj vyčleněno kolem 25 miliard 

korun. Je určen pro vlastníky či stavitele bytových domů, podléhajících daňové 

povinnosti dle zákona č. 338/1992 Sb. 
61

  

 Ihned po vyhlášení vzbudil program značný zájem veřejnosti, po určitém čase se 

však zjistilo, ţe nastavené podmínky jsou příliš přísné, náročné a na dotaci dosáhlo jen 
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promile ţadatelů. K 10. srpnu 2009 bylo úspěšně vyřízeno pouze 205 ţádostí.
62

 V reflexi 

na tento vývoj vyhlásilo MŢP (s platností od 17. srpna) změny podmínek programu 

Zelená úsporám, které jednak zvyšují objem peněz, které je moţné získat, dále pak 

sniţují nároky u některých parametrů a kompletně rozšiřují program i na panelové domy. 

Důleţitou změnou je, ţe jiţ není třeba provést kombinaci několika opatření, ale postačí 

pouze jedno s poţadovaným efektem. Posouvají také platnost programu na stavby 

realizované před 30. dubnem 2009 a zavádí nové dotace na projektovou dokumentaci a 

energetický audit.  

 Podpora poskytovaná v rámci tohoto programu je členěna do tří, respektive do 4 

oblastí:
63

 

1. Podpora úspor energií na vytápění:  

a. Na komplexní zateplení budovy 

b. Na dílčí, částečné zateplení budovy 

2. Podpora výstavby novostaveb v pasivním energetickém standardu  

3. Podpora zdrojů k vytápění a ohřevu vody vyuţívající obnovitelné zdroje 

a. Podpora výměny zdrojů vytápění z tuhých a kapalných fosilních paliv či   

elektřiny na nízkoemisní biomasu či tepelná čerpadla  

b. Podpora umisťování nízkoemisních zdrojů na biomasu či tepelných 

čerpadel do novostaveb  

c. Podpora instalace solárně-termických kolektorů 

 

4. Dotační bonus na kombinaci vybraných opatření      

+  Dotace na projektovou dokumentaci a energetický audit 

 

 Dotace se tedy zaměřují nejen na stavbu nových budov, které jsou jiţ od projektu 

energeticky pasivní, či jsou plánovány s nízkoemisními zdroji vytápění a ohřevu vody. 

Příspěvky jsou určeny i pro majitele jiţ stojících budov a bytů,  kteří se rozhodnou 
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investovat do sniţování nároků na vytápění či ekologizace jejich zdrojů. Na příspěvek má 

nárok kaţdý (podléhající daňovým povinnostem dle zákona 338/ 1992 Sb.), kdo o něj 

poţádá a splní dané podmínky. Takováto ţádost jiţ nepodléhá dalšímu schvalování.  

 Jako kritérium získávání dotací v oblasti zateplování se bere počet metrů 

čtverečných, které jsou k vytápění určeny. Dotace na dílčí zateplení lze získat na izolace 

stěn, stropu, podlahy, na výměnu oken a dveří. Při výměně zdrojů vytápění na fosilní 

paliva lze získat dotace na tepelná čerpadla či na vytápění vyuţívající biomasy. Dále jsou 

poskytovány dotace na solární panely vyuţívané na ohřev vody a přitápění.  

 Ve všech případech můţe ţadatel získat dotaci do 50 % z pořizovací ceny a 

celková výše je ještě omezena. Stavby a úpravy na které lze získat příspěvek musí 

provádět pouze společnosti zaregistrované na stránkách www.zelenausporam.cz.  

 Ţadatel vyplní příslušný formulář, který je k dispozici na pobočkách krajských 

pracovišť Státního fondu ţivotního prostředí či na pobočkách vybraných bankovních 

institucí. Takovéto formuláře odevzdá na pobočkách zmíněných institucí, které mají na 

starosti správu ţádostí.  

 

Plánované přínosy Zelená úsporám do roku 2012 

 

Při hodnocení přínosů tohoto programu se nelze zaměřit jen na kvantifikovatelné 

přínosy, jako je sníţení emisí, sníţení nákladů na vytápění atd. Jedná se v českém 

prostředí o unikátní osvětový počin. Jiţ od svého vyhlášení vzbudil tento program 

abnormální zájem.
64

 Lidé získávají, při nejmenším, do podvědomí informace o ekologii, 

o ekologických zdrojích tepla a o škodlivosti emisí.  

 V oblasti měřitelných přínosů si zelená úsporám klade za cíl „snížení emisí CO2 o 

1,1 mil. tun, tedy 1% všech českých emisí… zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů o 

3,7 PJ“ 
65

 

 Jedná se tedy o nástroj ČR kterým naplňuje své závazky a cíle: sníţení emisí CO2 

a zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. 
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EFEKT: Státní program na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů 

 Program EFEKT je součástí státního programu a je vypisován vţdy na konkrétní 

rok. Rozpočet na aktuální rok 2010 je 40 milionů korun. Hlavním cílem, jak jiţ název 

napovídá, je podpora obnovitelných zdrojů energie a úspora energií.  

Dotace je určena pro tyto subjekty: 

o Podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) 

o Neziskové organizace 

o Vysoké školy 

o Města, obce, kraje 

o Sociální a zdravotnické zařízení 

o Zájmová sdruţení, sdruţení právnických osob 

o Veřejnoprávní organizace 

Část A programu slouţí Ministerstvu průmyslu a ochodu ve vytyčených cílech Státní 

energetické koncepce a zároveň je doplňkovým programem k podporám EU. Zaměřen je 

na: 

o Osvětovou činnost 

o Energetické plánování  

o Menší investiční akce 

o Pilotní projekty

 

Program má silný pákový efekt: v roce 2007 bylo v rámci dotací vydáno 34,6 milionu 

korun, coţ iniciovalo investice v celkové výši 216,4 milionu. V roce 2008 bylo na akce 

na přímé sníţení spotřeby vydáno 39 milionů, které vedly k investicím v hodnotě 118 

mil. Kč. 

Část B Programu je v kompetenci Ministerstva ţivotního prostředí a představují ji 

programy zajišťované Státním fondem ţivotního prostředí. V roce 2008 byly tyto 

programy zaměřeny pouze na podporu investic do vyuţívání OZE pro ekologicky šetrné 

vytápění. Projekty na podporu výroby elektřiny z OZE v rámci této části podporovány 

nebyly. 
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C- kredit 

 Evropská unie podporovala OZE i tím, ţe stimulovala evropské zemědělce 

k pěstování energetických rostlin. V rámci svého celounijního programu C-kredit 

poskytovala zemědělcům jednotnou dotaci 45 eur za hektar osetý energetickými 

plodinami, které jsou určeny pro výrobu energetických produktů jako jsou biopaliva a 

energie a teplo vyráběné z biomasy.  

 Od roku 2010 je však podpora ukončena. 

 

 

Ekonomické nástroje negativní 

ČR a Evropský systém povolenek EU-ETS 

 Do systému EU-ETS spadají sektory  určené zákonem č. 695/ 2004 o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Mnoţství přidělovaných emisí 

oxidu uhličitého a subjekty zahrnuté do systému, určují národní Alokační plány. 

Alokační plán České republiky pro obchodování v letech 2008- 2012 byl připraven 

v listopadu 2006 u nabyl účinnost nařízením vlády z února 2008. Základní alokace je 

zaloţena na datech z let 1990- 2001 a plány na rok  2012 jsou zaloţeny na situaci v roce 

2005.  

 Na základě tohoto plánu bude rozděleno kaţdý rok celkem 86 835 264 milionů 

povolenek. V tomto objemu je zahrnuta i reserva pro nově zapojené podniky
66

  i reserva 

pro projekty společné realizace
67

. Všechny povolenky jsou distribuovány zdarma 

s výjimkou reserv pro nové účastníky, které pokud nebudou přiděleny, budou vydraţeny 

v aukci. 

Do systému pro toto období je zařazeno 394 zařízení, které musí své emise 

sniţovat o 1,74 % ročně. První úspěchy evropského systému emisního obchodování se jiţ 

dostavují. České podniky sníţily v roce 2008 své emise o 8,5 % oproti roku 2007.  
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 Následující tabulka ukazuje mnoţství vypuštěných emisí CO2 českých podniků 

zapojených do EU ETS: 

Rok Vypuštěné 

tuny  CO2 

2007 87 834 764 

2008 80 399 334 

Zdroj: Národní alokační plán, 
Kašpar, J. Česko uţ ví, kolik 
emisí skleníkových plynů loni 
vypustil  průmysl 

 

 Malé podniky, které nejsou zahrnuty do systému mohou zvýšit své emise o 9 %. 

 Na základě dosavadních výsledků, i přes skeptické hlasy a obavy, jsou vkládána 

velká očekávání do změněného systému od roku 2013. Do systému mají být zařazeny i 

letecké společnosti, které vzlétávají či přistávají na území EU. Emise těchto společností 

zatím regulovány nejsou a nárůst emisí v tomto sektoru je nebývalý a neudrţitelný.
68

 

 V roce 2012 má být mezi přepravce rozděleno 97 % a v následujících letech 95 % 

emisí s tím, ţe  85 % můţe přepravce získat zdarma, zbývající můţe získat v aukci.  

 Novelu zákona schválil dne 24. března 2010 Senát České republiky a předal jej 

Presidentovi k podpisu. President Václav Klaus však zákon dne 14. dubna 2010 vetoval 

s odůvodněním, ţe ČR se tímto zbavuje suverenity. 
69

 

 Konečná podoba zákona a Národního Alokačního plánu je tedy zatím nejasná. 

 

Obchodování s emisními kredity 

Obchodování s emisními kredity, jednotkami AAU
70

, zavedl Kjótský protokol a 

představuje právo signatářských států vypustit či prodat určitý objem emisí CO2 v tunách 

v období 2008 - 2012. Kaţdý stát se zavázal k určitému sníţení emisí skleníkových plynů 

v porovnání s rokem 1990.  
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 Česká republika se zavázala sníţit své emise o 8 %, v reálu je však sníţila o     

27,6 %. Přebytečné emisní kredity tedy můţe prodat signatářským státům, které své 

závazky neplní. K tomu také došlo v březnu roku 2009, kdy ČR republika prodala emisní 

kredity na vypuštění 40 tun CO2  Japonsku. Přesná cena není známa, ale pro rok 2009 by 

se mělo jednat o 10 miliard korun, které půjdou na program Zelená úsporám. Česká 

republika jedná o prodeji kreditů i s dalšími státy (například s Nizozemím, Rakouskem, 

Španělskem, Novým Zélandem)
71

 a předpokládá celkové výnosy ve výši 25 miliard 

korun.  

 Obchodování s emisními kredity má svá přísná pravidla. Peníze takto získané 

musí prodávající stát pouţít na podporu dalšího sniţování emisí skleníkových plynů. U 

těchto programů se posuzuje tzv. Greening, tedy účinnost tohoto programu při dalším 

sniţování emisí oxidu uhličitého. Jelikoţ výnosy z prodeje kreditů Japonsku budou 

pouţity na program Zelená úsporám, získalo Česko vyšší cenu. Potvrdil to tehdejší 

ministr ţivotního prostředí Martin Bursík: „Japonci hodnotili takzvaný faktor greeningu. 

To znamená, jak které opatření přispěje k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů. A 

na základě tohoto se nám podařilo vyjednat vynikající cenu.“ 
72

 

 

Ekologická daňová reforma  

 Myšlenka ekologických daní se objevuje v posledních desetiletích v západní a 

severní Evropě. Představují určitou formu spotřebních daní, které se snaţí přesunout 

spotřebu určitých statků (uhlí, elektřiny, zemního plynu) k ekologičtějším zdrojům a 

k motivaci k úsporám. Důleţitým principem je, ţe ekologické daně nezvyšují celkové 

daňové zatíţení: zvyšují daně nepřímé (spotřební daň za neekologické zdroje), coţ je 

kompenzováno sniţováním daní přímých, souvisejících s lidskou prací (daň z příjmu, 

sociální pojištění). Tím podporuje nejen ekologické chování, ale poklesem ceny práce 
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podporuje růst zaměstnanosti. 

 Ekologická daňová reforma odráţí závazky, které má Česká republiky vůči EU. 

Její zavádění v ČR je rozděleno do 3 fází, které vláda přijala v Principech a 

harmonogramu ekologické daňové reformy
73

. 

 1. fáze představovala přejímaní principů evropské směrnice 2003/96/ES, o 

zdanění energetických produktů a elektřiny, která zavádí 3 nové daně:  

o Daň ze zemního plynu 

o Daň z pevných paliv 

o Daň z elektřiny 

Tyto daně doplnily jiţ existující daň z minerálních olejů a staly se součástí zákona č.  

261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů s plaností od 1.1. 2008. 

Zákon o dani z elektřiny: 

 Daň je účtována při spotřebě, v praxi to znamená při odběru elektřiny koncovým 

zákazníkem. V rámci zákona jsou vyjmenovány i výjimky, daňová zvýhodnění na: 

o Ekologicky šetrnou elektřinu 

o Elektřinu k dráţní dopravě: ţeleznice, tramvaj, trolejbus, metro 

Zákon o dani z pevných paliv: 

 Spotřební daň je účtována při dodání paliva ke koncové spotřebě. I v tomto 

zákonu jsou vyjmenována daňová zvýhodnění, která respektují sociální a hospodářské 

zájmy. Jedná se o osvobození pro: 

o Pevná paliva k výrobě elektřiny 

o Pevná paliva pro kogeneraci, pokud je teplo dodáváno domácnostem  

o Pohonná hmota nebo palivo pro plavby na vodě (s výjimkou soukromých 

rekreačních plavidel) 
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Zákon o zdanění zemního plynu: 

 Stejně jako u předcházejících komunit je daň počítána při spotřebě, tedy při 

dodání konečnému spotřebiteli. I zde je řada daňových výjimek:  

o Zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách 

o Zemní plyn k výrobě elektřiny 

o Zemní plyn pro kogeneraci, pokud je teplo dodáváno domácnostem 

 

Druhá, připravovaná, fáze reformy má pomoci v boji proti změnám klimatu a 

emisím oxidu uhličitého prostřednictvím úspor energie, podpory výroby energie 

z obnovitelných zdrojů. „Dalším cílem reformy bude vytvoření emisní daně z CO2, která 

vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem této daně bude 

stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování znečištění. Indikativní cíl 

výnosu z ekologické daňové reformy bude 0,5 až 1 % HDP".
74

  

Zavádění ekologické daňové reformy i přes chválený časový plán, uvízlo na 

mrtvém bodě. V rámci daňového balíčku z roku 2007 byla zavedena pouze minimální 

sazba z uhlí, plynu a elektřiny tak, aby byly splněny nutné závazky EU. Další fáze 

reformy však nejsou zaváděny podle schváleného plánu, „ve skutečnosti se na nich už 

delší dobu nepracuje. Je evidentní, že o nových krocích bude rozhodovat příští koalice po 

volbách.“ 
75

 

Větší zkušenosti s ekologickými daněmi má Západní Evropa, kde se Česko inspiruje. 

Hnutí Duha vyjmenovává dosavadní úspěchy ekologických reforem v různých státech
76

: 

o Ve Švédsku během tří let sníţila exhalace oxidu uhličitého o 9 %, coţ je 

mimořádný objem na tak krátkou dobu 

o Dánská kombinace uhlíkových a energetických daní zajistila, ţe ačkoli se HDP od 
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roku 1986 zvýšil bezmála o polovinu, spotřeba energie víceméně stagnovala a 

znečištění dokonce kleslo 

o Německé prognózy počítají s omezením kaţdoročních exhalací CO2 o 20–25 

milionů tun 

o Ve Velké Británii by se měly  emise oxidu uhličitého sníţit o 10 % 

 

 

Zvyšování povědomí o environmentálních problémech 

Tato oblast nástrojů je velice důleţitá nejen v oblasti sniţování emisí oxidu 

uhličitého, ale i v oblasti ochrany ţivotního prostředí a směřování k udrţitelnému rozvoji. 

Vzhledem k tomu, ţe se obtíţně kvantifikují jeho dopady, které se navíc projeví aţ za 

několik let, bývá tento nástroj často podceňován a opomíjen.  

 Přitom právě vzdělávání a výchova musí být na začátku společenských změn 

myšlení, které povedou ke změně moderního paradigmatu a ke změně vzorců chování a 

spotřeby. Systematická výchova a poznávání základních vztahů v přírodě musí být 

součástí vzdělávání od nejniţšího stupně a postupně prohlubována s postupujícím věkem 

a zakomponována do širších souvislostí.  

 Pouze informovaní a vzdělaní lidé mohou činit správná rozhodnutí, vyvíjet tlak na 

změny a změnit návyky a zvyky svých rodičů a učit spotřebu a rozvoj udrţitelnými.  

 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO 

 Zlomový v této oblasti byl rok 2000, kdy ČR přijala Státní program 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tento program mění dosavadní 

pojetí vzdělávání v této oblasti: původní ekologické pojetí (tj. představení organismů a 

jejich vztahů k okolí) je nahrazeno environmentální pohledem, kde je ŢP konfrontováno 

s lidskou činností a vlivem člověka. Na plnění cílů vytyčených tímto programem se podílí 

ministerstvo ţivotního prostředí společně s ministerstvem školství a společně vytváří 

tříleté akční plány. Aktuální akční plán k tomuto programu je na léta 2010- 2012.  

 Akční plán se snaţí podporovat a rozšiřovat EVVO mezi děti a mládeţ (do všech 
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úrovní vzdělávání) i v rámci podnikatelské a neziskové sféry. Environmentální vzdělání 

se musí stát standardní znalostí všech učitelů a pedagogů stejně tak jako zaměstnanců 

veřejné správy, kteří tyto znalosti budou převádět do praxe v rámci svých profesí. 

Základní podmínkou rozšiřování EVVO je zajištění dostatku financí na vzdělávání 

školitelů i přípravu odborným materiálů, seminářů, konferencí i dobrovolných 

vzdělávacích a osvětových programů. 

 Nástrojem, který má přispívat k rozvoji EVVO je od roku 1999 Národní síť 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, která je financována zmíněnými 

ministerstvy a zapojuje do celé problematiky NGO. Národní síť představuje „program, 

do kterého je zapojeno více jak 100 subjektů ze všech krajů v ČR, podporuje zejména 

realizaci environmentálních vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny a 

kvalitativní rozvoj vzdělavatelů z řad EVVO.“ 
77

 

 Program EVVO je jedním z preventivních nástrojů ochrany ŢP definovaný ve 

SPŢP a který tak slouţí k naplňování jejích cílů. 

 

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 Oblast EVVO je zejména v poslední době rozšiřována, doplňována vzděláváním 

v oblasti udrţitelného rozvoje. Tato část klade větší důraz na propojení 3 pilířů rozvoje 

společnosti a jejich vzájemné provázanosti a hledání harmonie mezi nimi. Je výrazně 

interdisciplinární a zaměřuje se na taková témata jako je udrţitelná výroba a spotřeba, 

environmentální šetrnost.  

 Navazuje a pomáhá plnit cíle Strategie i Strategického rámce  UR v ČR, stejně tak 

jako na Strategii vzdělávání pro udrţitelný rozvoj Evropské hospodářské komise OSN. 

Stejně jako EVVO, je vzdělávání v oblasti UR implementováno do všech stupňů 

vzdělávání i do všech sloţek společnosti včetně státní správy, podnikatelské sféry i 

nevládních organizací. 
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Vzdělávání o obnovitelných zdrojích a úsporách energie 

 Další důleţitá oblast, která by se měla zahrnout do vzdělávání na všech úrovních 

je nakládání s energiemi a jejich získávání z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo ţivotního 

prostředí zaloţilo pracovní skupinu, která se věnuje této problematice a připravila 

kompetenční a obsahové rámce pro vzdělávání na různých úrovních. Komise je sloţená 

z odborníků z Národního ústavu odborného vzdělávání, zástupců technických škol, 

odborníků z oblasti energetiky a zástupců NGO.  

 

Zajištění informovanosti 

 Dostatečné mnoţství adekvátních a spolehlivých informací je základem pro 

rozhodování jedinců, skupin, úřadů i státu. Přístup k informacím o ţivotním prostředí je 

garantován Ústavou a poţadován jako jeden ze základních kamenů ve většině strategií, 

politik a programů o ŢP. Informace musí být veřejně přístupné, přehledně podané a 

aktuální.  

 

Jednotný informační systém 

 Tyto poţadavky má naplnit jednotný informační systém ţivotního prostředí, kde 

by ministerstvo ţivotního prostředí sdílelo veškeré informace z různých informačních 

center. Naplňování tohoto cíle se však nedaří. Objem přístupných informací je značný, 

není však přehledně uspořádán na jednom místě. Dle konstatování Nejvyššího 

kontrolního úřadu ČR je Jednotný informační systém spíše teoretickým konceptem, neţ 

reálně fungující sluţbou. A jeho vytváření doprovází řada problémů a nedostatků.
78

 

 Dokončení a provoz jednotného systému informací o všech sloţkách a aspektech 

ţivotního prostředí, je nutnou podmínkou vývoje české společnosti k ekologičtějšímu 

způsobu ţivota a udrţitelnému rozvoji. Je také základním pilířem ochrany obyvatel před 

přírodními katastrofami. Jednotný informační systém by měl tedy patřit mezi priority mi. 
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Integrovaný registr znečišťovatelů 

 IRZ byl zaloţen v návaznosti na evropské a mezinárodní závazky ČR. 

V evropském kontextu navazuje na zaloţení Evropského registru úniků a přenosů 

znečišťujících látek. V globální perspektivě slouţí k monitoringu látek zahrnutých do 

Kjótského protokolu. V registru je evidován i oxid uhličitý a to u zdrojů, které přesahují 

100 000 tun CO2 ročně. V rámci registru se jedná o největší objem z ohlašovaných látek: 

za rok 2007 bylo ohlášeno přes 86 milionů tun, z toho 10 milionů tun bylo ohlášeno 

z jedné ohlašovny. Celkem byly přijaty údaje ze 72 ohlašoven. Největší podíl na 

ohlášených emisí má oblast energetiky, dále pak zpracování ţeleza a výroba oceli. 

Registr obsahuje jiná data, neţ Národní inventarizační systém skleníkových plynů 

z důvodu minimálního obejmu produkce 100 000 tun. Mnoho producentů, kteří jsou 

zahrnuti do EU-ETS tuto hranici nesplňují. 

 

Národní inventarizační systém skleníkových plynů a 

problematika změny klimatu 

 Potřeba a povinnost zavést jednotný, organizovaný, přehledný a vyčerpávající 

registr emisí skleníkových plynů, který by bylo moţno komparovat jak v čase tak 

prostoru, vznikla ČR v rámci podepsání Kjótského protokolu. Z článku 5 vyplývá 

povinnosti pro všechny státy vybudovat funkční národní inventarizační systém do roku 

2006 a na jeho základě zpracovat počáteční zprávu za rok 1990, která se stane referenční 

pro stanovení limitů sníţení. 

 ČR však v rámci přístupu k EU spustila tento systém  jiţ roku 2005. Odpovědnou 

institucí je ministerstvo ţivotního prostředí, které pověřilo Český hydrometeorologický 

ústav zřízením a provozem tohoto systému. Inventarizace se provádí dle přesně stanovené 

mechaniky IPCC, čímţ je zaručena jednota výsledků na celém světě. 
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Dobrovolné nástroje 

Ochrana ţivotního prostředí musí být zaloţena na spolupráci všech sloţek 

společnosti. Nelze všechny oblasti ošetřit legislativními, ekonomickými či jinými 

nástroji. Dobrovolné zapojení veřejnosti, soukromého sektoru a NGO je základním 

předpokladem ochrany ŢP. K zavádění dobrovolných nástrojů napomáhá i změna 

spotřebitelského chování, kdy spotřebitelé vyhledávají ekologicky šetrné výrobky, coţ 

nutí producenty k zavádění těchto nástrojů. 

 

EMS: Environmentální management 

 Systém environmentálního managementu je dobrovolným nástrojem zaváděným 

ve všech oblastech průmyslu, sluţeb, zemědělství, ale například i v oblasti státní správy. 

Jedná se o zakomponování ochrany ţivotního prostředí do všech aspektů podnikání, do 

běţného provozu i strategického plánování v duchu udrţitelného rozvoje. Přesto, ţe se 

jedná o zcela dobrovolný nástroj, je intenzivně rozšiřován z několika důvodů: 

o Bývá nazýván strategií dvojího zisku, jelikoţ se sniţuje zátěţ ŢP a zároveň se 

zvyšuje konkurenceschopnost 

o Sníţení nákladů pomocí úspor energií, materiálů 

o Odpovědný přístup k ŢP 

o Budování positivního PR 

o Tlak spotřebitelů na ekologicky šetrné produkty a procesy 

o Tlak odběratelů na spolupráci s ekologicky šetrnými dodavateli
79

 

 

Důvody zavádění tohoto systému jsou tedy vnitřní: lepší organizace podniku, 

úspory materiálů a energií, růst konkurenceschopnosti, tak i vnější: společenský tlak na 

ekologicky šetrné hospodaření jak ze strany podnikatelských partnerů, tak ze strany 
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veřejnosti.  

Zavedení ekologického managementu upravují mezinárodní technické normy ISO 

14 000, které mají řadu konkrétních norem věnujících se jednotlivým oblastem 

environmentálního managementu. Hlavní normou je ČSN EN ISO 14 001- Systémy 

environmentálního managementu- Specifikace s návodem pro její vyuţití, dále pak ČSN 

EN ISO 14 004- Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k 

zásadám, systémům a podpůrným metodám,  ČSN EN ISO 14 015- Environmentální 

management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO). 

Při zavádění EMS si podniky vypracují svou strategii ochrany ŢP, identifikují a 

evaluují své vlivy, vyčlení prostředky na ochranu a určí kompetentní osoby 

s odpovědností za jednotlivé problematiky. Důleţité je zapojení všech zaměstnanců a 

změna jejich chování a postupů směřující k ekologičtějšímu jednání, které bude šetrnější 

k ţivotnímu prostředí.  

Dle Certifikace systémů řízeni, www.iso.cz, mělo ke dni 30.04.2010 certifikační 

normu 14 001 1261 podniků v České republice. Systém EMS se rozšiřuje i do oblastí, 

kde bychom jej asi přímo nečekali, či do odvětví, které na první pohled nemají výrazný 

negativní vliv na ŢP. Jedná se například o banky a pojišťovny. Řady finančních institucí 

nyní nabízí tzv. zelené bankovnictví: snaţí se sníţit spotřebu energií, staví 

nízkoenergetické provozovny, podporují ekologické nadace. Nabízené produkty a sluţby 

prospěšné pro ŢP jsou například internetové bankovnictví, zelené úvěry, podpora 

ekologických nadací. 

 

EMAS: Eco Management and Audit Schneme 

 Je druhým, méně vyuţívaným, nástrojem pro zavádění environmentálního 

managementu do průmyslu, sluţeb i veřejné správy. Zaloţen byl Evropskou unií na 

základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 

o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení 

podniků a auditu s cílem sledování a reportingu negativních vlivů na ŢP. 

 Základní principy jsou velmi podobné systému EMS, ESMA systém rozšiřuje a 

http://www.iso.cz/
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zvyšuje jeho transparentnost povinností zveřejňovat environmentální prohlášení a 

diskutovat nad nimi s veřejností. Systém EMAS není tak rozšířen, jako EMS. Ke dni 

30.04. 2010 bylo dle údajů CENIA do tohoto systému zapojeno 25 podniků v ČR.
80

 Mezi 

nimi je například přímo CENIA, Ministerstvo Ţivotního prostředí či město Chrudim. 

 Hlavní rozdíly mezi systémy ukazuje následující tabulka převzatá z České 

informační agentury ŢP
81

: 

 

 

Místní Agenda 21 

  MA21 navazuje na Agendu 21 přijatou na Summitu Země v roce 1992 v Rio de 

Janiero, která představuje globální návod, jak dosáhnout udrţitelného rozvoje. Místní 

podoba je zaměřena na rozvoj prvků UR na místní a regionální úrovni s přihlédnutím na 

lokální specifika a se zapojením místních občanů. Základními principy jsou princip 

subsidiarity a zapojování veřejnosti do rozhodování o jejich okolí.  

 „Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 
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strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených 

poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech 

jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních 

bytostí v prostoru a čase.“
82

 

MA21 má nezastupitelnou roli při implementaci principů udrţitelného rozvoje do 

praxe a ţivota. Místní rovina agendy je vytvářena lokálními představiteli a navazuje na 

její národní úroveň,  která je vytvářená politickými elitami. V oblasti zavádění MA21 

pokulhává Česká republika za ambiciózními plány v globálním měřítku. 
83

 

 Vzhledem k tomu, ţe místní správa má nejblíţe k lidem, má značný vliv na 

výchovu lidí, mobilizaci názorů a postojů k ţivotnímu prostředí. Je koncovým článkem a 

vykonavatelem mnoha státních politik, sehrává důleţitou roli v implementaci 

udrţitelného rozvoje do praxe a do chování lidí. Důleţité je, aby se lidé na tvorbě MA21 

podíleli společně s místními úřady, jelikoţ v tom případě se s ní lépe ztotoţní a hájí ji. 

Toto bylo úkolem místních úřadů do roku 1996. 
84

  

„ Pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v ČR budou mít místní Agendy 21, 

jako iniciativa zdola, velký význam a zasluhují všemožnou podporu.“ 
85

 V České 

republice však principy MA21 nejsou ve společnosti zakořeněny, lidmi přijímány a její 

základní principy nejsou uváděny do praxe. Dle údajů CENIA bylo k 30.04.2010 

zapojeno do MA21 v České republice: 

Malé obce 42 

Obce 76 

Statutární města  1 

Mikroregiony 11 

Kraje 4 

Ostatní subjekty 14 
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Vzhledem k počtu obcí (6 326
86

) a krajů (14) je počet municipalit zapojených do 

projektu Místních Agend skutečně malý. 

 Zcela rozdílná je však situace v západních zemích Evropy, kde Agendy 

„představují základní princip účasti obyvatel na rozvojových programech obce, sídla či 

regionu. Například ve Velké Británii přistoupilo k procesu místní Agendy 21 již cca 96% 

místních správ.“
87

  

 K urychlení implementace principů MA21 byla v České republice vypracována 

komplexní metodika pro místní orgány New Gate 21 slouţící k podpoře udrţitelného 

rozvoje, zdraví a kvality ţivota. Klade důraz na kompatibilitu s mezinárodními dohodami 

a dokumenty, povýšení kvality manaţerské práce a komunikace a na efektivitu a 

vyuţívání synergie. K zvýšení ţivotaschopnosti principů MA21 je New Gate 21 

zastřešena politicky, čímţ je zajištěna její aplikovatelnost a ţivotaschopnost

 „Metodika New Gate 21 je moderní a efektivní podpůrnou platformou pro místní 

rozvoj- je uchopitelným nástrojem pro místní komunitní management (místní správu).“ 
88

 

Velkým oceněním a uznáním správnosti projektu New Gate 21 bylo její ocenění titulem 

Worldwide Project EXPO 2000. 

New Gate 21 zavádí  do procesu MA21dílčí 
89

 : 

o Projekty (Projekt Zdravé město) 

o Programy (čistší produkce, EMS) 

o Dokumenty (např. Health 21) 

o Metody ( SWOT analýzu, metody týmové práce) 

 

Česká republika se snaţí podporovat rozšiřování MA21: v průběhu roku 2004 

zaloţila pracovní skupinu MA21, která definovala základní kritéria, která musí být 

splněna, aby byla municipalita zařazena do MA21. Kritéria jsou rozdělena do 4 kategorii, 

od nejjednodušších po nejnáročnější. 

V návaznosti na tato kritéria byla zprovozněna i databáze MA21, kde jsou sdíleny 
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positivní zkušenosti a sledován pokrok jednotlivých municipalit. V lednu byla tato 

kritéria aktualizována v návaznosti na rozdělení municipalit do 6 kategorii: malá obec, 

obec, statutární město, mikroregion, kraj, ostatní subjekty.  

 Přes ambiciózní plány, podporu a uznání ze zahraničí, se nenaplňuje 

implementace MA21 dle očekávání. Důvodů je několik, mezi hlavní patří neochota ke 

spolupráci některých účastníků procesu, nekoordinovaná grantová a dotační politika, 

nedostatečná koordinace projektů, která někdy vede přímo k jejich střetu . Jen postupně 

se mění přístup a podpora politické representace k této oblasti. 
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Případová studie Telefónica O2 

 

 Telefónica je globální společnost působící v řadě států světa. Patří mezi největší 

společnosti v oboru ICT a v České republice patří mezi největší společnosti vůbec. 

Ochrana ţivotního prostředí, boj proti klimatickým změnám i sníţení negativních dopadů 

činnosti na ţivotní prostředí je součást jejích corporate responsibility.  

 Společnost si je vědoma své společenské odpovědnosti, přijala hrozby 

klimatických změn, proti nimţ se snaţí bojovat pomocí sniţování negativních dopadů ze 

své činnosti a sniţováním emisí CO2. 

 Ač by se na první pohled mohlo zdát, ţe oblast ICT není velkým producentem 

emisí oxidu uhličitého, výzkumy společnosti Gartner ukazují, ţe tento sektor produkuje 2 

% světových emisí CO2. Toto mnoţství bylo v roce 2009 srovnatelné s emisemi 

produkovanými leteckou dopravou. 

 Telefónica, stejně jako ostatní společnosti v oboru, není přímým producentem 

emisí, ale sekundárním producentem přes spotřebu elektrické energie vyuţívanou na 

provoz budov a sítí. Část emisí je také produkována při provozu firemních automobilů. 

 Sniţování emisí CO2 není pro společnost jen prázdné heslo, ale společně 

s principy udrţitelného rozvoje, sniţováním spotřeby energií a materiálů, ochranou 

ţivotního prostředí a bojem proti klimatickým změnám, je součástí firemní kultury a 

strategie. Boj proti klimatickým změnám vnímá společnost také jako obchodní příleţitost 

a nástroj pro dosaţení svých business cílů.  

 Společnost také podporuje mezinárodní snahy o ochranu Země a klimatu. V roce 

2008 se například aktivně podílela na programu UNEP: Plant for the planet, který 

podpořila finančně, či například spolupracuje s WWF (Světový fond na ochranu přírody). 

Aktivně se zapojuje například i do projektu Den Země.  

 Telefónica si vytyčila i konkrétní cíle sníţení:  

do roku 2015 snížit emise CO2 o 21 %. 

 Jak chce tohoto ambiciózního cíle dosáhnout? Zdrojem emisí je spotřeba 

elektrické energie, cílem je tedy sníţit spotřebu elektřiny a tím i emisí. Snahy jsou 

zaměřeny do několika oblastí: Do sniţování spotřeby  elektrické energie a tedy emisí 

v oblasti sítí, které jsou zodpovědné za 84 % emisí. Druhou oblastí je sníţení emisí 
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v oblasti budov. Celkové sníţení o 21 % je tedy rozděleno mezi sítě (19,2 %)  a kanceláře 

(1,74 %). 

Z tohoto rozdělení vyplývají i dílčí cíle: 

Redukce emisí CO2: 

 Redukce emisí CO2 na síťový ekvivalent
90

 o 21 % do roku 2015 

 Redukce emisí CO2 na zaměstnance o 10 % do roku 2015 

 

Sníţení spotřeby energie:  

 Sníţit spotřebu elektrické energie o 30 % na síťový ekvivalent do roku 2015 

 Sníţit spotřebu elektrické energie o 10 % na zaměstnance do roku 2015 

 

Značnou výhodou je velikost a pestrost skupiny Telefónica: jednotlivé společnosti 

jsou do procesu sniţování negativních dopadů zapojeny a sdílí mezi sebou své dobré 

zkušenosti. V roce 2008 byla za tímto účelem zaloţena Climate Change Office, která se 

pomocí sdílení informací a zkušeností ze všech zapojených států snaţí reagovat na změny 

klimatu, zvyšovat energetickou efektivitu a prosazovat principy udrţitelného rozvoje. 

Spolupráce na mezinárodní úrovni přispěla nejen k rychlejší a snazší komunikaci, ale 

zvýšila i efektivitu, transparentnost a koordinaci postupů ve vytyčených oblastech. 

Mezinárodní spolupráce v rámci Telefóniky se rozvíjí i v oblasti sniţování 

spotřeby energie pomocí jejího efektivnějšího vyuţívání. Mezinárodní Energy 

Efficiency Project se na efektivnost vyuţívání energie zaměřil opravdu prakticky. Do 

agendy tohoto projektu spadá: 

o Sníţení spotřeby energie 

o Vylepšení systému energetické kontroly 

o Zvýšení energetické účinnosti  

o Nastavení cílů sníţení emisí CO2 dle jednotlivých států 

o Zavedení energetického managementu 

 

                                                 
90

   Síťový ekvivalent je vztaţen k situaci roku 2007- na počtu zákazníků v mobilní i fixní síti . V roce 2015 

bude porovnáno, kolik elektrické energie/emisí by bylo spotřebováno/produkováno, kdyby síť zůstala 

stejně rozsáhlá a provoz v ní stejně intenzivní jako v roce 2007. V absolutních hodnotách tedy můţe 

dojít ke zvýšení emisí CO2 v oblasti sítí. 



 118 

Na základě výměny zkušeností, porovnávání průměrné spotřeby a koordinace cílů  

v jednotlivých zemích vznikl manuál obsahující kolem 70 rad jak racionálně vyuţívat 

elektřinu a sníţit její spotřebu. 

 Spolupráce na celé úrovni Telefónica se rozvíjí i v environmentálním 

managementu- 45 % společností ze skupiny Telefónica má zavedený systém ISO 14 001 

a například Telefónica O2 Česká republika je jediným z tuzemských operátorů, který 

tento certifikát získal. Skupina si navíc vypracovala vlastní systém environmentálního 

managementu, který zahrnuje standardy, rady a průvodce, jak postupovat. Součástí je i 

systém indikátorů, který hodnotí dosaţený pokrok. Mezi principy tohoto systému patří:  

o Šíření dobrých zkušeností  

o Zavádění environmentálních kritérií  do budování sítí 

o Zapojení všech zaměstnanců 

 

Ve sniţování negativních dopadů činnosti společnosti na ţivotní prostředí a na to 

navázané aktivity v boji proti klimatickým změnám, sniţování emisí oxidu uhličitého, se 

společnost drţí následujících principů:  

o Kompatibilita s legislativou a plnění závazků 

Tam, kde adekvátní legislativa chybí, řídí se společnost principem předběţné 

opatrnosti  

o Implementace environmentálního managementu 

Tento princip je zaloţen na předcházení a sniţování potenciálních negativních 

dopadů a sdílení dobrých zkušeností 

o Průběţné zavádění inovací napříč společností  

Zavádění je navázáno na pravidelný monitoring a vyhodnocování  

o Udrţitelné vyuţívání přírodních zdrojů  

Snaha minimalizovat spotřebu materiálů a neobnovitelných zdrojů 

o Rozvoj komunikace, podvědomí, informovanosti a vzdělávání o 

environmentálních otázkách  

o Kaţdoroční zveřejňování pokroku v plnění environmentálních cílů 

o Podpora boje proti změnám klimatu sníţením emisí skleníkových plynů 

Navíc podporovat rozvoj produktů a sluţeb přispívajících ke sníţení emisí 



 119 

v ostatních sektorech 

o Podporovat rozvoj telekomunikačních sluţeb přispívajících k rozvoji 

společnosti směrem k udrţitelnému modelu  

o Spolupráce s ostatními organizacemi 

Sniţování emisí a spotřeby energie je tedy zaměřeno do několika oblastí: 

Sítě: 

 Jak jiţ bylo uvedeno, sítě jsou hlavním zdrojem sekundárních emisí oxidu 

uhličitého, jsou odpovědné za 84 % celkového objemu. Při sniţování spotřeby elektřiny 

je věnována pozornost zejména:  

o Optimalizace sítě 

Celá síť je pravidelně monitorována a na základě toho i optimalizována. Dochází 

k vyřazování jiţ nepouţívaných zařízení, maximalizuje se vyuţívání stávajících. 

Tato optimalizace má značný vliv na úspory ve spotřebě elektrické energie 

o Zavádění nových technologií 

Oblasti ICT je velmi dynamickým oborem. Neustále se objevují nové technologie, 

které jsou šetrnější k ŢP, a které na svůj provoz potřebují méně energie. 

Společnost tyto technologie monitoruje a zavádí. Na základě dobrých zkušeností 

v zahraničí se například zavádí nový systém free cooling, který vyuţívá vzduch 

z venku a klimatizační jednotka se zapíná, aţ od určité teploty 

o Kontrola a hodnocení spotřeby energie, Smart metering 

Spotřeba energie je pravidelně monitorována na základě čehoţ jsou hodnoceny 

úspěchy v úsporách i identifikovány moţné další oblasti. Důleţitým nástrojem 

v této oblasti je systém smart meteirng, který se ukazuje jako dobrý nástroj pro 

sniţování spotřeby elektřiny. Dobré zkušenosti s tímto systémem jsou například 

ve Velké Británii, kde bylo dosaţeno úspor v oblasti sítí o 2,5 % a u budov o 5 % 

o Maximalizace vyuţívání obnovitelných zdrojů energií 

Vedle spotřeby energie je důleţitý i její původ. Společnost podporuje maximální 

vyuţívání elektřiny z obnovitelných zdrojů: částečně vyuţívá zelené energie, 

snaţí se i sama vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů: dobré zkušenosti s tímto 

jsou například v Irsku či Chile. V roce 2008 skupina Telefónica vyrobila ve 

vlastních zdrojích elektřiny 6, 52 G Wh elektřiny 
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Budovy: 

 Další oblastí s potenciálem sníţení emisí jsou budovy. Sniţování je zaměřeno na: 

o Monitoring spotřeby energie 

o Implementaci politik a procedur, které zavedou energetickou efektivitu jako 

kritérium při nákupu a servisu spotřebičů 

Od roku 2009 musí mít všechny spotřebiče energetické štítky 

o Noční vypínání osvětlování budov a reklamních poutačů 

 

Zaměstnanci: 

 Společnost se snaţí aktivně zapojit všechny zaměstnance do péče o ŢP a do boje 

proti klimatickým změnám. U zaměstnanců je zvyšována povědomost o klimatických 

změnách a o úsporách energií. Všichni zaměstnanci byli informováni emailem o 

společenské odpovědnosti firmy a nutnosti jejich aktivního přístupu. Součástí emailu 

bylo i několik rad a doporučení, jak by se zaměstnanci měli chovat (Zhasínání, vypínání 

monitorů atd.). 

 Dalším způsobem, jak společnost zvyšuje environmentální povědomí svých 

zaměstnanců je firemní časopis O.pen, ve kterém se pravidelně objevují informace o této 

problematice a o aktivitách společnosti.  

 

Doprava: 

 Dalším zdrojem emisí CO2 ve společnosti je provoz firemních automobilů a 

sluţební cesty pomocí letadel. Společnost v této souvislosti podporuje práci z domova a 

telekonference/ videokonference, čímţ se sniţuje nutnost dojíţdění do zaměstnání a 

cestování na obchodní jednání. 

 

Dodavatelé: 

 V roce 2006 Telefónica zpřísnila své standardy pro ochranu ţivotního prostředí u 

dodavatelů. U vybraných dodavatelů společnost provedla audity, které prověřily jejich 

systémy environmentálního řízení a aktivity na ochranu ţivotního prostředí ve vztahu 

k dodávkám produktů a sluţeb.  
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Následující grafy
91

 ukazují postupné zlepšování v poměrových ukazatelích 

vytyčených cílů, celkové emise CO2 rostou. Společnost Telefónica nastoupila cestu 

odpovědného a udrţitelného rozvoje: podporuje boj proti klimatickým změnám na 

globální i lokální úrovni, sniţuje svou energetickou náročnost. I přes to, ţe uhlíková stopa 

roste, roste pomaleji a spotřeba elektrické energie klesá. Společnost si vytyčila 

ambiciózní cíl k jehoţ realizaci vykročila. 

Cíl společnosti Telefonica snížit o 30 % spotřebu energie na síťový ekvivalent: 

 

Uhlíková stopa společnosti Telefónica O2 v roce 2007 a 2008 dle regionů: 
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 Převzaté ze zprávy o ţivotním prostředí společnosti  a změnách klimatu,Telefónika O2 za rok 2008 
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Spotřeba energie a emise CO2 Telefóniky O2: 

 

 

Snížení spotřeby elektřiny na síťový ekvivalent: 

 

 

 Příklad Telefóniky ukazuje, ţe i soukromé společnosti, jejichţ hlavním posláním 

je generace zisku, mohou přijmout svou společenskou odpovědnost a aktivně se zapojit 

do boje za ochranu ţivotního prostředí a proti klimatickým změnám. Tento přístup 

nepovaţuje za přítěţ, ale naopak za obchodní příleţitost. Ukazuje se, ţe sniţování 

spotřeby energií, které vede ke sniţování emisí CO2, je ekonomicky výhodné. 

 Politika společnosti ukazuje positivní zkušenost s mezinárodní spoluprací: 

předávání zkušeností, porovnávání jednotlivých zemí a společná akce vedou 

k synergetickému efektu. 
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 Další oblastí, kterou by se mohly ostatní firmy i státní instituce inspirovat je 

zavádění environmentálního managementu. Zavádění tohoto dobrovolného nástroje 

přináší positivní efekt na společnost samotnou, motivuje i ostatní společnosti k přijetí 

tohoto systému.  

 Nezanedbatelnou roli hraje společnost i v oblasti šíření informovanosti a 

podvědomí o environmentálních problémech mezi své zaměstnance. Společnost se do 

tohoto procesu snaţí zahrnout všechny své zaměstnance- je si vědoma faktu, ţe bez 

změny chování lidí nejsou velké změny moţné.  

 Společnost převedla boj s emisemi CO2 z prohlášení do reality: zavedla vlastní 

systém standardů, postupů i indikátorů pro hodnocení rozvoje. Touto transformací 

z prohlášení do činů by se měli inspirovat i ostatní. A jak ukazuje Telefónica, svým 

chováním společnost vyvíjí tlak i na ostatní společnosti se kterými spolupracuje, čímţ se 

positivní efekt šíří.  
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Další možné nástroje snižování  

Práce, překvapivě, ukázala, ţe nástrojů na sníţení emisí oxidu uhličitého má 

Česká republika velké mnoţství.  

 V práci jsou záměrně vynechány nové technologie. Vědecko-technický pokrok 

můţe vyřešit řadu současných problémů efektivně a ekonomicky, na coţ někteří 

spoléhají.
92

 Vývoj lze však jen obtíţně předvídat. Práce nepracuje ani s technologií 

ukládání uhlíku, kterou podporuje EU. Za zmínku stojí i projekty v oblasti 

geoinţenýrství. Jedním z těchto je i zkoumání moţnosti vypuštění oxidu síry do horních 

vrstev atmosféry, které by odráţely sluneční záření a tím zmírňovaly oteplování planety.  

Na základě zkušeností některých států i společnosti Telefónica, doporučuje tato 

práce uţší spolupráci na mezinárodní úrovni. Při spolupráci jsou sdíleny dobré 

zkušenosti, porovnáván vývoj. Problematika změn klimatu je komplexním jevem, jehoţ 

řešení překračuje hranice států. Spolupráce na globální úrovni je důleţitá, nereflektuje 

však lokální rozdílnosti a problémy. Za tímto účelem by byla vhodná uţší spolupráce 

blízkých států v jednotlivých regionech.  

 Positivní zkušenosti jsou například u států Severské rady
93

, která má jako jeden ze 

3 výborů i výbor pro okolní vztahy a ţivotní prostředí.
94

 V našem případě by byla 

optimální užší spolupráce států Visegrádské čtyřky. Polsko, Maďarsko, Slovensko a 

Česká republika si jsou nejenom geograficky blízké, ale mají i společnou historickou 

zkušenost. Společně vstupovaly do mezinárodních organizací, jako je NATO
95

 a EU, řeší 

obdobné problémy.  

 Vzhledem ke své komunistické historii a ekologickým zátěţím, by si státy mohly 

předávat své dobré zkušenosti. Prostor pro spolupráci se objevuje i v oblasti nástrojů 

Kjótského protokolu: jako jsou Společně zaváděná opatření. 

 

 Boj proti emisím CO2 probíhá na několika úrovních: od globální úrovně OSN, 

přes nadnárodní úroveň  Evropské unie. S emisemi se bojuje na úrovni států, krajů i obcí. 
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Česká republika je rozdělena politicko- geograficky na kraje a obce. Návrh, se kterým 

práce přichází je rozdělení republiky na regiony, které nerespektují současné rozdělení 

na kraje. V těchto regionech  by byla analyzována velikost a hlavní zdroje emisí CO2, 

stejně tak i schopnost regionu své emise kompenzovat. Tím by se identifikovala jejich 

ekologická stopa.  

 Regiony by vznikly na základě zkoumání historických zkušeností i aktuálních 

problémů. Kaţdý region má jiné zdroje emisí, jiné sloţení průmyslu, intenzitu dopravy, 

jiné sloţení přírody a hustotu obyvatel. Na základě průzkumů a analýzy všech faktorů by 

byl  jednotlivým regionům připraven program na sníţení jejich emisí. 

 Pro realizaci tohoto návrhu je třeba rozdělit ČR na jednotlivé regiony pro které 

budou připraveny plány na sníţení emisí CO2. Za tímto účelem by byly ustaveny komise 

a hodnotící kritéria. Aby bylo moţné připravit potřebné plány je třeba detailní analýzy 

regionu, četných měření a výzkumů. Na jejich základě budou zjištěny hlavní zdroje emisí 

a absorpční kapacity, coţ povede k přípravě konkrétních návrhů na řešení problému. 

Důleţitou součástí tohoto návrhu je následný monitoring a reflektování vývoje a 

dosaţených výsledků.  

 Česká republika se můţe inspirovat v zahraničí, kde se sniţováním emisí začali 

jiţ dříve. Velký rozvoj lze zaznamenat i v dobrovolných aktivitách jednotlivců a NGO.  

 

Zavádění mýtného za vjezd do center měst 

 Koncept zpoplatnění vjezdu automobilem do centra města je vyuţíván ke níţení 

dopravy, emisí ve zpoplatněných oblastech i k podpoře vyuţívání hromadné městské 

dopravy. Vyuţíván je například ve Stockholmu či v Londýně.
96

 Systém je plánován i pro 

Prahu. Magistrát hlavního města si nechal zpracovat studii zavádění a dopadů mýtného za 

vjezd do centra. Vzhledem k nutnosti změnit legislativu, technickou přípravu projektu i 

dobudování potřebné infrastruktury se zavedení plánuje na rok 2015. Zajímavým 

doplněním systému mýtného by bylo rozlišení výše poplatku dle osob cestujících 

v automobile. Tím by se zvýšil počet osob cestujících v jednom voze. Více by se tak 
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vyuţila kapacita automobilů a přispělo by to k dalšímu sníţení provozu.  

 

Car sharing 

 Zajímavou dobrovolnou iniciativou je car sharing. Princip je úţasně jednoduchý: 

několik rodin se domluví a sdílí společně jeden automobil. V České republice se tento 

projekt teprve rozvíjí, je do něj zapojeno 23 členů a 5 automobilů, v zahraničí projekt 

funguje několik let, někde je dokonce sponzorován státem a obcemi.
97

 Jedno auto sdílejí 

3- 4 rodiny, které si jej na potřebnou dobu reservují pomocí internetu. Za ujetý kilometr 

zaplatí určitou částku, ve které je zahrnuto palivo, pojištění, opotřebení. Tímto způsobem 

se sniţuje počet automobilů a zvyšuje se jejich vyuţívání.  

 

Termosnímkování 

 Zajímavým počinem se stalo termosnímkování města Hradec Králové. Společnost 

Tepelné hospodářství Hradce Králové pořídilo v listopadu roku 2009 termosnímky 

rozšířeného centra města. Ač byly snímky pořízeny za účelem odhalení úniků tepla 

v přenosové soustavě, mohou je však vyuţít i občané města. Na těchto mapách mohou 

vidět tepelné úniky svých střech a porovnání s ostatními domy, čímţ odhalí moţné 

oblasti zavedení tepelných izolací.  

 Tento způsob můţe být efektivní ve změně přístupu majitelů nemovitostí 

k tepelným izolacím. Kdyby byla nafocena všechna města, a to nejen ze vzduchu, mohli 

by si majitelé bezplatně prohlédnout tepelné úniky ze svých budov a přikročit k zateplení 

objektu.   Termosnímek města Hradec Králové 

 

Zdroj: http://www.thhk.cz/index.php?module=articles&func=display&aid=180&ptid=1 
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Nákup lokálních produktů 

 Současná globalizovaná společnost je zaloţena na spotřebě dováţených potravin a 

zboţí z celého světa. Neustálým transportem ze všech částí světa dochází 

k zintenzivňování dopravy a nárůstu emisí oxidu uhličitého. V případě, ţe by spotřebitelé 

nakupovali potraviny produkované ve svém bezprostředním okolí, sníţila by se doprava, 

spotřeba fosilních paliv a emise oxidu uhličitého. Tato změna je však vázána na celkovou 

změnu přístupu lidí k ţivotního postoje, který můţe být změněn důslednou internalizací 

nákladů na dopravu do ceny produktů i zvýšením environmentálního podvědomí 

v důsledku adekvátního vzdělání.      

 

Při zkoumání nástrojů, které ČR má na sniţování emisí CO2, došla práce k závěru, 

ţe nástrojů je dostatečné mnoţství: zejména v legislativní oblasti. Problematické je spíše 

jejich přenášení ze zákona do praxe. Mnohé z proklamovaných opatření nejsou zavedeny, 

či nejsou dostatečně uplatňovány.  

Jako příklad můţeme pouţít ekologickou daňovou reformu. Její realizace, přes 

všechna prohlášení a časové plány, uvízla na mrtvém bodě. Zkušenosti ze zahraničí nám 

ukazují, ţe tento ekonomický nástroj je skutečně účinný. Navíc má positivní vliv na 

myšlení lidí. Tím, ţe zpoplatníme vyuţívání některých surovin, produktů, ekonomicky 

motivujeme k omezení jejich spotřeby. Jak jiţ bylo řečeno, ekonomické nástroje jsou 

efektivní při změně vzorců spotřeby. Daňová reforma má positivní vliv i v oblasti 

environmentálního vzdělávání: spotřebitelé budou upozorněni na neekologičnost 

některých zdrojů a jejich ekologičtější alternativy.  

Ekologickou daňovou reformou lze také reagovat na současnou finanční krizi. 

Přechod na nízkoenergetickou ekonomiku zaloţenou na obnovitelných zdrojích energie 

můţe zvýšit její konkurenceschopnost. Jako positivní příklad můţeme uvést Dánsko, 

které se touto cestou vydalo jiţ v sedmdesátých letech v návaznosti na ropné šoky. Země 

se chtěla zbavit své závislost na importu ropy a ostatních surovin a vydala se směrem 

k nizkoenergetické energetice a k vyuţívání obnovitelných zdrojů energie. Ekologická 

daňová reforma byla důleţitou součástí balíčku opatření. „Spotřeba energie za poslední 

dvě desetiletí stoupla o pouhých 5 procent, poptávka po elektřině dokonce o 4 procenta 

klesla (skoro všude jinde letí nahoru) a při výrobě jedné kilowatthodiny vznikne o 42 
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procenta méně uhlíkatých exhalací. Nastartovala i nová odvětví. Firmy z pětimilionové 

země ovládají asi třetinu světového trhu s větrnými elektrárnami.“ 
98

 

Jako další příklad nerealizovaného záměru lze uvést jednotný informační systém 

ţivotního prostředí. Na stránkách ministerstev jsou zastaralé, neaktuální a někdy dokonce 

nepravdivé informace.
99

 Pokud informace aktuální jsou, nejsou uspořádány přehledně na 

jednom místě, ale je třeba je sloţitě vyhledávat a kontrolovat.  

Informace jsou základem moderní, vzdělanostní společnosti, která vede ke 

konkurenceschopnosti a ekonomické prosperitě. Obzvláště v oblasti ţivotního prostředí 

jsou informace důleţitým aspektem u předcházení škod a na cestě při změně vzorců 

chování a spotřeby.  
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Závěr 

 Posledních padesát let je z pohledu Země pouze zanedbatelným časovým úsekem, 

avšak zcela zásadním. V průběhu posledních padesáti let zaznamenal vztah lidstva 

k planetě Země dynamických změn. Od původního vyuţívání a přeměny přírody bez 

ohledu na moţné důsledky, přes identifikaci největších problémů k jejich řešení.  

 Problematika klimatických změn způsobená lidskými činnostmi patřila mezi první 

a hlavní v této agendě. Nejprve byly za příčinu označeny skleníkové plyny a oxid uhličitý 

jako nejdůleţitější z nich. Poté byly zaváděny nástroje, které měly objem emisí CO2 

vypouštěný do atmosféry sníţit.  Mezi první nástroje patřila legislativní opatření a 

zavádění standardů. Tyto byly primárně zaměřeny na konec procesu produkce oxidu 

uhličitého- end of pipe. Následný vývoj, ovlivněný zaváděním principů udrţitelného 

rozvoje, ukázal neefektivnost těchto koncových opatření. Byla zaváděna preventivní 

opatření, která se snaţila předejít negativním vlivům na ţivotní prostředí. Legislativní 

nástroje byly v rámci internalizace negativních externalit a principu platí znečišťovatel, 

podpořeny nástroji ekonomickými.  

 Ekonomické nástroje jsou dvojího druhu: positivní a negativní.
100

 Positivní 

finančně motivují k určitému způsobu chování, jednání, výroby, negativní naopak 

sankcionují některé činnosti a spotřebu některých statků. Pokrokem se stalo zavedení 

negativních ekonomických nástrojů na globální úrovni v podobě Kjóckého protokolu a 

Energeticko- klimatického balíčku EU.  

 Kombinace legislativních a ekonomických nástrojů přinesla positivní pokrok ve 

sniţování emisí oxidu uhličitého. I tyto však mají své limity. Pokud chce lidstvo skutečně 

nastoupit cestu k udrţitelnému rozvoji, je třeba změna současného vzorce chování a 

spotřeby. Pomocí důsledné implementace ekonomických nástrojů. Zejména internalizací 

negativních externalit a soustavným vzděláváním na všech úrovních je třeba změnit 

myšlení a chování lidí. 

 Česká republika se do boje proti emisím skleníkových plynů intenzivněji zapojila 

po roce 1989. Po tomto roce došlo k výraznému sníţení emisí i zlepšení stavu ţivotního 

prostředí obecně. Část těchto změn byla samovolná, část byla umocněna zaváděnými 

nástroji. Značný pokrok byl zapříčiněn přistupováním země do Evropské Unie, 
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přejímáním její legislativy a závazků. Česká republika se také stala signatářským státem 

Kjóckého protokolu v němţ se zavázala do roku 2008- 2012 sníţit emise o 8 % 

v porovnání s rokem 1990. Ve skutečnosti sníţila své emise mezi léty 1990 aţ 2008 o 

27,6 %. Kritérium roku 1990 jako referenčního roku pro sniţování emisí je pro ČR velice 

výhodné. Mechanismy protokolu ji umoţňují část sníţení prodat ostatním státům, které 

své závazky neplní. Na základě takto získaných prostředků je financován program Zelená 

úsporám, který vede k dalšímu sniţování emisí.   

 V případě, ţe by však byla zvolena jiná globální kritéria při sniţování emisí CO2, 

mohla by se výhodná situace pro Českou republiku změnit. I přes to, ţe z globálního 

hlediska je malým producentem a v průběhu posledních dvaceti let své emise velmi 

sníţila, při přepočtu emisí na jednotku HDP a zejména při přepočtu na obyvatele, se 

dostává na přední příčky evropských producentů. Právě kritérium přepočtu emisí na 

obyvatele prosazují takové státy, jako jsou Čína a Indie. 

 Příčiny vysokých emisí oxidu uhličitého v České republice jsou její energetický 

mix a struktura hospodářství.   

 Oblast energetiky je hlavním zdrojem emisí v ČR: příčinou je dominantní podíl 

uhelných elektráren. Stát se snaţí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie 

zejména pomocí positivních ekonomických nástrojů. OZE však mají své kapacitní limity. 

Volba energetického mixu je aktuální, jelikoţ končí ţivotnost některých uhelných 

elektráren. Jeho výsledná podoba bude mít značný vliv na objem emisí v ČR. Při jeho 

plánování však musí být zohledněny i jiné aspekty, jako je jaderná bezpečnost, 

energetická závislost na dovozu surovin ze zahraničí, zabírání zemědělské půdy a mnoho 

dalších.  

 Česká republika je tradiční průmyslovou zemí. V posledních letech se navíc stala 

zajímavou pro zahraniční investory, kteří zda zaloţili továrny a montovny. Většina 

z průmyslové produkce a část vyrobené elektřiny je určena pro export. Vzhledem k tomu, 

ţe emise oxidu uhličitého jsou započítávány do země výroby produktu či energie, je 

Česká republika znevýhodněna.  

 ČR zavedla řadu legislativních nástrojů, které přímo či nepřímo směřují ke sníţení 

emisí CO2. Problematiku ţivotního prostředí, klimatických změn a udrţitelného rozvoje 

zahrnula do svých strategických dokumentů a plánů. Jejich zavádění do praxe je však 
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problematické. Při zavádění je také třeba připravit systém indikátorů a monitoringu, dle 

něhoţ bude moţné hodnotit průběh a úspěchy.  

 Úspěšně je například zaváděn povolenkový systém EU, který uţ prokazatelně 

přispěl ke sníţení emisí CO2. Velký zájem vzbudil také program Zelená úsporám. 

V rámci tohoto byly reflektovány problémy, které se po jeho zavedení objevily a jak se 

zdá, program začíná být úspěšný. 

 Prokazatelné nedostatky lze konstatovat zejména v oblasti zavádění ekologické 

daňové reformy a jednotného informačního systému. Oba tyto nástroje jsou velice 

důleţité zejména v návaznosti na vzdělávání a výchovu lidí v environmentálních 

otázkách.  

 Prostor pro sniţování emisí CO2 se tedy otevírá v důsledném zavádění 

plánovaných nástrojů, skutečné internalizaci vypouštění emisí do ceny výrobků a ve 

vzdělávání. Otevírá se zde i prostor pro zavádění dobrovolných nástrojů a pro iniciativy 

jednotlivců i NGO. Mezi těmito můţeme uvést podporu místních produktů a potravin, či 

car sharing. 

 Na základě zkušeností z jiných zemí a skupiny Telefónica, práce doporučuje uţší 

spolupráci se sousedními státy i v oblasti sniţování emisí. Jako optimální se jeví zařazení 

této agendy do jiţ fungující Visegrádské čtyřky. Myšlenkou, kterou práce přináší je 

rozdělení země do regionů, které by nerespektovaly současné politicko geografické 

uspořádání, ale vznikly by ad hoc na základě zkoumání zdrojů emisí a jejich moţného 

sníţení. Spojovaly by oblasti s podobnými zdroji, ekonomickou a průmyslovou 

základnou a byl by jim připraven program sníţení emisí „na míru“.  

Práce identifikovala řadu nástrojů, které jsou v různé míře zaváděny do praxe. 

Pokud chce Česká republika skutečně sníţit své emise oxidu uhličitého, je nutná změna 

vzorců chování a spotřeby. Pokud nedojde ke změně myšlení obyvatel, jsou ostatní 

zaváděné nástroje jen kosmetickou změnou na křivce emisí. Společnost musí nastoupit 

cestu k nízkouhlíkovému rozvoji a skutečně změnit své návyky v oblasti výroby a 

spotřeby. 

V případě, ţe zůstane stávající model výroby a dovozu značného mnoţství zboţí a 

plýtvání, jsou nástroje jako je přimíchávání biosloţky do paliv jen drahým experimentem, 

který celkové emise výrazně nesníţí, navíc s neověřenými dopady.  
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Aby byla podpořena tato změna myšlení a chování lidí, je třeba důsledné zavedení 

zejména ekonomických a vzdělávacích nástrojů. Negativní ekonomické nástroje motivují 

spotřebitele ke změně vzorců nákupu a spotřeby. Komplexní a kontinuální 

environmentální vzdělávání na všech stupních výuky zajistí informovanost a 

společenskou odpovědnost. Ekologicky uvědomělí lidé změní stávající styl ţivota, který 

umoţní sníţit spotřebu a nastoupení skutečně udrţitelného rozvoje. Tato cesta je však  

dlouhá a komplikovaná. Začít s touto změnou je však nutné jiţ dnes: výchovou zejména 

mladé a nastupující generace.  

 

 

Souhrn 

 Cílem práce bylo na základě identifikace a analýzy stávajících nástrojů navrhnout 

další nástroje, které by také přispěly ke sníţení emisí oxidu uhličitého v České republice. 

Hlavní metodou, kterou práce vyuţívá je analýza dokumentů a následné zpracování a 

interpretace dat. 

 Diplomová práce sumarizuje dosavadní přístup ke globálním změnám klimatu 

způsobených lidskou činností včetně nástrojů pouţívaných na globální úrovni, či úrovni 

EU. 

 Hlavní část práce je zaměřena na Českou republiku: zde identifikuje objem a 

hlavní zdroje emisí. Tato zjištění dává do globálních souvislostí  a vyvozuje z nich závěr, 

ţe je třeba objem emisí CO2 vypouštěný do atmosféry v ČR sníţit. Pomocí analýzy 

strategických dokumentů a zákonů, identifikuje práce hlavní nástroje, které ČR má. Práce 

také analyzuje přístup společnosti Telefóniky O2, která přijala svou společenskou 

odpovědnost a veřejný závazek sníţení svých sekundárních emisí.  

 Na základě získaných dat práce navrhuje rozšířit stávající nástroje o nástroje další, 

které by také přispěly ke sníţení. Hlavní zjištění, které práce přináší je konstatování, ţe 

ne všechny nástroje zakotvené v legislativě, jsou precisně uváděny do praxe. Nedostatky 

konstatuje práce zejména při implementaci ekologické daňové reformy a jednotného 

informačního systému.  
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 V závěru práce konstatuje, ţe pokud chce ČR dospět ke skutečně udrţitelnému 

rozvoji s nízkými emisemi CO2, je nutné do ceny výrobků zahrnout náklady na jejich 

vypouštění a zejména změnit stávající vzorec myšlení a chování. Pomocí systematického 

vzdělávání a výchovy od nejniţšího stupně je třeba změnit stávající model ţivotního stylu 

a spotřeby. Pokud nedojde ke změnám v myšlení a chování lidí, jsou navrhované nástroje 

pouze nepatrným přispěním ke sníţení emisí oxidu uhličitého.  

 

Summary 

The aim of this thesis was to project another tools for the reducing of carbon 

dioxide emissions in the Czech Republic based on the identification and analysis of 

current tools.  This thesis uses document analysis and consequent data interpretation and 

processing as the main method. 

 The thesis summaries nowadays approach to the global climate changes caused by 

human activities and using of global and European tools. 

 The main part of the thesis is focused on the Czech Republic: the identification of 

the volume and main sources of emissions. The findings are put to the global 

consequences and there is the conclusion that it is necessary to reduce the volume of CO2 

emissions exhausting to the air in the Czech Republic. By using of analysis of the 

strategic documents it identifies the main tools which can be used the Czech Republic. 

Thesis as well analyses the approach of Telefónica O2 which accepted its responsibilities 

and public commitment to reduce its secondary emissions. 

Based on the obtained data the thesis proposes using of the new tools that would 

help to reduce carbon dioxides emission. The main finding of this thesis is that not all 

possible legal tools are used in the practices. There are the deficiencies in the 

implementation of ecological tax reform and uniform information system.  

 In the end of this thesis is a conclusion that it is necessary for the Czech Republic 

to implement products cost of carbon dioxides emissions to the price of goods to achieve 

the sustainable development with low CO2 emissions and that it is necessary to change 

the pattern of human behavior and thinking. It is necessary, with the help of systematical 

education from the lowest degree, to change the model of life style and consumptions. 
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The proposed tools are very small for reducing of carbon dioxide emissions without 

changes in human thinking and behaviors.  
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Literatura 

 Základním zdrojem informací je analýza primárních dokumentů, zejména 

dokumentů OSN či podřízených orgánu. Jedná se o mezinárodní smlouvy, které jsou 

závazné pro signatářské státy
101

, či o zprávy, které jsou pro OSN připravovány. Tyto 

zprávy slouţí jako podkladové materiály pro rozhodování Valného shromáţdění a 

generálního tajemníka, monitorují reálný stav a obsahují celou řadu důleţitých 

statistických údajů
102

. Většinu dokumentů lze nalézt v anglickém jazyce na internetu přes 

stánky OSN
103

. 

 Dalšími analyzovanými dokumenty je legislativa EU a ČR. EU zaujímá čelní 

místo v boji za sniţování emisí CO2 a má k tomu řadu ekonomických a legislativních 

nástrojů. Přijímaná legislativa má svůj odraz v českém právním rámci. Legislativu EU lze 

vyhledat na internetu
104

, kde se dá najít český překlad názvu a číslo zákona. Konkrétní 

zákon lze pak nalézt v papírové podobě, či na internetu.  

 V českém právním prostředí jsou analyzovány některé zákony, ale zejména státní 

politiky: Národní strategie udrţitelného rozvoje, Státní politika ţivotního prostředí, 

Program zelená úsporám.  

 Práce operuje s mnoha statistickými daty, které slouţí ke zjištění aktuálního 

stavu, porovnávání vývoje a hodnocení dosaţených výsledků. Zdroji těchto dat je 

například Eurostat, Český statistický úřad, ale i Eurobarometr a stránky jednotlivých 

ministerstev. Stránky ministerstev však obsahují neaktuální data, coţ velmi komplikuje 

získávání adekvátních podkladů. Mnoho informací a statistických dat sdruţuje například 

Informační systém statistiky a reportingu či stránky Českého hydrometeorologického 

ústavu
105

.  V této souvislosti je třeba připomenout nedokončení projektu jednotného 

informačního systému, který by sdruţoval všechny aktuální a adekvátní data o ţivotním 

prostředí. 

                                                 
101

 Například Kjótský protokol 
102

 Sternova zpráva, Zpráva mezivládního panelu pro změny klimatu 
103

 http://www.un-documents.net/ 
104

 www.euroleg.cz 
105

 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm, www.chmu.cz 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
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 Dalším zdrojem informací a dat jsou stránky NGO a to jak české, tak světové
106

. 

Tyto nevládní organizace plní velice důleţité funkce zejména v občanské společnosti: 

kontrolní a informační. Reflektují konání státní správy, podporují občanská sdruţení a 

jejich potřeby a otevírají témata, která státní orgány z různých důvodů otevírat nechtějí. 

Přináší také návrhy řešení a různé moţné scénáře vývoje.  

 Zejména v důsledku konání Kodaňského summitu se problematika sniţování 

emisí CO2 dostala na přední stránky novin a do prime time vysílání i v českém prostředí. 

Média přináší aktuální informace a analýzy.  

 Práce operuje i s primárními daty získanými pomocí rozhovorů. Práce analyzuje 

přístup a zkušenosti firmy Telefónica O2 ke sniţování emisí CO2, přičemţ oslovuje jak 

zaměstnance, tak kompetentní osoby z environmentálního managementu.  
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1. Předpokládaný název práce: 

 

„ Nástroje a moţnosti sniţování emisí oxidu uhličitého v České republice“ 

 

 

2. Zdůvodnění a cíle práce: 

 

Na základě teorií o globálních změnách klimatu, koncepci udrţitelného rozvoje a 

závazků, které Česká republika přijala, definuje tato práce objem emisí oxidu uhličitého 

jako problém. Analyzuje základní snahy, konkrétní nástroje a jejich úskalí či limity při 

jeho sniţování. Snaţí se definovat hlavní zdroje emisí a navrhnout oblasti jejich moţného 

sníţení. Shrnuje dosavadní přístup mezinárodního společenství k ochraně ţivotního 

prostředí, vznik a vývoj teorie udrţitelného rozvoje a mezinárodní jednání vedoucí 

k omezování emisí oxidu uhličitého. 

 Práce identifikuje závazky České republiky vyplývající z mezinárodních dohod a 

členství země v EU, analyzuje jejich konkrétní podobu v českém právním rámci a na 

jejich základě navrhuje moţné oblasti sníţení emisí CO2, aby Česká republika dostála 

svých evropských a mezinárodních závazků v duchu udrţitelného rozvoje.  

Další část identifikuje hlavní zdroje emisí v České republice a nabízí několik oblastí, 

ve kterých je potenciál k jejich sníţení a hodnotí, zda jsou vyuţívány a jak jsou úspěšné. 

Návrhy na sníţení jsou zaměřeny do několika oblastí: do oblasti budov, dopravy, 

zemědělství, průmyslu, energetiky, ţivotního stylu a environmentálního managementu. 

Zahrnut je i nedávný vývoj, který v České republice nastal: prodej emisních  

kreditů Japonsku a z toho placené dotace na zateplování rodinných domů a ekologické 

zdroje vytápění v rámci programu Zelená úsporám. V rámci tohoto programu práce 

oslovuje ministerstvo ţivotního prostředí, stavební společnosti a ţadatele o dotace a 

analyzuje zkušenosti jednotlivých aktérů a hledá příčiny dosavadního neúspěchu. 

Zajímavé jsou i názory na nová pravidla, která mají systém dotací zjednodušit. 

 Práce obsahuje i případové studie společností ČEZ a Telefonica O2, jak k ochraně 
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ţivotního prostředí a sniţování emisí CO2 přistupují. Jedná se o velké, nadnárodní 

společnosti, které jsou nemalými producenty oxidu uhličitého. Posuzován je jejich aktivní 

přístup, zkušenosti a vyuţívání nástrojů, jako je environmentální management. Data 

k těmto případovým studiím jsou získána analýzou interních nařízení a směrnic, 

dotazováním zaměstnanců těchto společností a spoluprací s kompetentními osobami, 

které mají oblast environmentálního managementu na starosti.  

 

 

 

3. Předpokládaná struktura práce: 

 

Úvod 

 

Vymezení poznávacího problému 

Metody 

Teorie o globálních změnách klimatu 

Principy udrţitelného rozvoje 

Historie přístupu k ochraně ţivotního prostředí 

o Analýza vývoje přístupu lidstva k ochraně ţivotního prostředí s důrazem na 

sniţování emisí CO2 

o Identifikace hlavních dokumentů a dohod a z nich plynoucích závazků sníţení 

emisí  

Postoje Evropské unie 

o Na základě analýzy dokumentů práce identifikuje postoje EU v oblasti sniţování 

emisí CO2 a závazky sníţení, které EU přijala a navrhuje 

Klimaticko energetický balíček a prodej emisních povolenek a kreditů 

o Popis historie a současnosti těchto nástrojů na sniţování emisí CO2 

o Komparace přístupu některých států k těmto nástrojům 

o Analýza a hodnocení účinnosti a dopadů na Českou republiku i na světové 

sniţování emisí CO2 

Emise oxidu uhličitého v České republice 

o Analýza historie a současnosti přístupu ČR ke sniţování emisí CO2 
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o Analýza aktérů 

o Analýza právního rámce 

o Identifikace hlavních zdrojů emisí CO2 

o Hodnocení účinnosti pouţívaných nástrojů na sniţování emisí 

o Návrhy na sníţení emisí  

Program zelená úsporám 

o Analýza pravidel tohoto programu 

o Analýza aktérů: identifikace zainteresovaných stran 

o Provedení výzkumu a zjištění názoru jednotlivých stran na program Zelená 

úsporám, jejich zkušeností 

o Na základě zjištěných dat práce identifikuje hlavní příčiny dosavadního 

neúspěchu. Hodnotí účinnost nově zavedených pravidel a navrhuje změny, které 

by přispěly k větší účinnosti programu Zelená úsporám 

Případová studie Telefónica O2, ČEZ 

o Analýza interních směrnic a dokumentů 

o Oslovení zaměstnanců a kompetentních osob 

o Zjištění přístupu těchto společností k sniţování emisí CO2, jaké nástroje vyuţívají 

o Na základě jejich zkušeností identifikace účinných nástrojů, které by mohly 

vyuţívat i jiné společnosti 

 

Závěr 
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