
ZÁVĚR

Otázka změny klimatu představuje z celosvětového hlediska asi nejvýznamnější 

environmentální téma současnosti a vše nasvědčuje, že tomu tak bude i v dalším průběhu 21. 

století. Přibývající věrohodné důkazy, které postupně shromažďuje vědecká obec, totiž 

poukazují na úzce propojený vztah mezi rostoucími emisemi skleníkových plynů vznikajícími 

při lidské činnosti a probíhajícími změnami klimatického systému Země. Zvýšená 

koncentrace těchto plynů v atmosféře způsobuje globální oteplování spočívající ve zvýšení

průměrné zemské teploty, což se v konečném důsledku může negativně projevit na fungování 

ekosystémů, zvyšování hladiny oceánů nebo na častějším výskytu extrémních 

meteorologických jevů. Ačkoliv o určitých aspektech vzájemného spolupůsobení 

skleníkových plynů a zemského klimatu nadále panuje určitá míra vědecké nejistoty, je 

v souladu s principem předběžné opatrnosti vysoce žádoucí, aby byla jak na 

mezinárodní, tak národní úrovni přijata odpovídající opatření na odvrácení hrozby 

v podobě nenávratné změny klimatu. Nejúčinnějším způsobem boje proti tomuto problému 

se doposud jeví cesta snižování antropogenních emisí skleníkových plynů přímo u zdroje.

Jelikož jsou taková opatření na zmírnění dopadů změny klimatu spojena se znatelnými 

zásahy do národních ekonomik, je v první řadě třeba hledat shodu uvnitř mezinárodního 

společenství. Z globálního hlediska lze totiž sledovaných redukčních cílů dosáhnout 

jedině koordinovaným postupem všech států. V dosavadním vývoji mezinárodního jednání 

o klimatu se nicméně projevují diametrálně odlišné zájmy určitých zúčastněných zemí, které 

podstatně komplikují přijetí konkrétních závazků v této oblasti. Již při vyjednávání Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu a na ni navazujícího Kjótského protokolu se u vyspělých států, 

které se historicky podílely na zvýšené atmosférické koncentraci skleníkových plynů největší 

měrou, projevila neochota zavazovat se ke snižování spotřeby fosilních paliv. Naopak 

rozvojové státy, jejichž účast na řešení daného problému je vzhledem k nejrychleji rostoucím 

emisím  stěžejní, odmítají zpomalovat svůj hospodářský rozvoj. Situaci navíc znesnadňoval 

postoj největšího světového emitenta skleníkových plynů – Spojených států, které z důvodu 

vysokých nákladů odmítaly převzít rozhodující díl odpovědnosti. Uvedené skutečnosti se 

nakonec negativně projevily na výsledné podobě systému vytvořeného Kjótským protokolem, 

který sice stanoví závazky v podobě cílových redukčních hodnot pro jednotlivé smluvní 

strany, na druhou stranu ale stále postrádá mechanismus k jejich účinnému vynucení.



Budoucnost režimu na ochranu klimatu se tak bude odvíjet od toho, zda se podaří 

přijmout adekvátní dokument, který naváže na Kjótský protokol, jehož redukční cíle 

vyprší v roce 2012. Zároveň bude klíčové, zda se Spojené státy naplno zapojí do boje proti 

klimatické změně a bezpodmínečně převezmou světové vedení v této otázce.

V oblasti ochrany klimatického systému Země zatím plní vůdčí úlohu Evropská 

unie (resp. tehdejší Evropské společenství) a její členské státy, které svým koncepčním 

přístupem a přijatými opatřeními, jimiž pro sebe stanoví přísnější závazné cíle, vlastně 

ukazují cestu ostatním významným aktérům na mezinárodním poli. V porovnání s nimi má 

EU velkou výhodu v tom, že si od svých členských států může vynucovat žádoucí chování 

prostřednictvím závazných právních nástrojů ve formě nařízení a směrnic.

Česká republika plní své závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodních 

dokumentů týkajících se ochrany klimatu, a současně je jako členský stát Evropské unie 

povinna do svého právního řádu implementovat příslušné právní předpisy přijaté na 

evropské úrovni. Tímto způsobem se do českého práva dostala například úprava účelného 

hospodaření s energií, podpory energie pocházející z obnovitelných zdrojů a především pak 

právní regulace systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Systém emisního obchodování představuje v současnosti asi nejúčinnější prostředek, 

kterým lze čelit hrozbě v podobě klimatické změny, a to jak na mezinárodní úrovni, tak na 

úrovni Evropské unie, včetně České republiky. Tento režim představuje moderní formu 

ekonomického nástroje, jehož prostřednictvím se přerozdělují náklady mezi jednotlivé 

znečišťovatele. To nejenže umožňuje dosáhnout redukčních cílů při minimalizaci celkových 

výdajů v rámci systému, ale zároveň motivuje původce znečištění k investicím do ekologicky 

čistších technologií. Ve stávající podobě EU ETS zůstává předmětem kritiky zejména 

nevhodné nastavení některých základních vlastností a pravidel systému obchodování, a proto 

nejčastější návrhy na jeho zlepšení směřují do oblasti prodloužení délky obchodovacích 

období a včasného sdělování konečného množství přidělených povolenek.

Důležité místo mezi konkrétními nástroji na ochranu klimatu patří také opatření 

v oblasti podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Jedině s jejich 

pomocí lze totiž z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje eliminovat nebezpečí související 

s možností vyčerpání neobnovitelných zdrojů a zároveň zajistit snížení vznikajících emisí. 



Investice do alternativních energetických zdrojů rovněž přispívají k potřebné modernizaci 

výrobních technologií s vidinou rychlé návratnosti vynaložených finančních prostředků.

Právní úprava ochrany klimatického systému Země plní stěžejní úlohu i z hlediska ochrany 

životního prostředí jako takového, neboť vedle ovzduší významně zasahuje i do ostatních jeho 

složek. K tomu, aby byl v této oblasti nastolen účinný mnohostranný režim, je zapotřebí 

naleznout patřičnou politickou shodu ohledně všech klíčových otázek. I když se v tomto 

ohledu často střetávají zcela protichůdné zájmy jednotlivých subjektů, je v zájmu všech, aby 

otázka změny klimatu byla i nadále předmětem zvýšené pozornosti a aby byla na všech 

úrovních přijímána taková opatření, která riziko nenávratné klimatické změny eliminují.
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