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ÚVOD

Otázka ochrany klimatického systému Země a jeho změn zaujímá mezi 

současnými globálními problémy lidstva velice významné místo. Na rozdíl od jiných 

relativně jasně definovaných a dobře měřitelných globálních problémů je však

klimatická změna stále spojena s určitou mírou vědecké nejistoty a z ní vyplývajících

diskuzí o vážnosti situace. Faktem nicméně zůstává, že zemské klima je do značné míry 

ovlivňováno rostoucími koncentracemi skleníkových plynů v atmosféře, jejichž 

příčinou je zpravidla sám člověk.

Přes přetrvávající nedostatky ve vědeckých zjištěních je otázka změny klimatu 

předmětem právní regulace jak na úrovni mezinárodní, tak národní. Pouze 

prostřednictvím společně koordinovaného postupu všech států lze totiž docílit

efektivního řešení tohoto problému. Konkrétní opatření pak zpravidla směřují do oblasti 

snižování emisí skleníkových plynů a jejich podoba je z velké části determinována 

předpokládanými dopady změny klimatu na území dotčeného státu.

Hlavním cílem této diplomové práce je zmapovat dosavadní vývoj v oblasti 

ochrany klimatického systému Země, včetně podání přehledu nejdůležitějších opatření 

přijatých za účelem boje proti tomuto problému, a to jak z pohledu regulace 

mezinárodněprávní, tak v rámci právní úpravy na úrovni Evropské unie a České 

republiky. Jednotlivé nástroje jsou posléze podrobeny analýze z hlediska jejich 

funkčnosti a účinnosti. Závěry příslušných částí a kapitol jsou rovněž doplněny 

kritickým zhodnocením současného stavu a úvahami nad možnými změnami de lege 

ferenda.

Při výkladu právních norem bylo užito obvyklých metod vědecké práce, 

především pak metody výkladu logického, jazykového, systematického a historického. 

Při porovnání mezinárodního emisního obchodování a evropského systému 

obchodování s povolenkami na emise byla do určité míry využita i metoda komparace.

Text této diplomové práce byl dokončen ke dni 8. listopadu 2010.   
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  1. NÁSTIN PROBLEMATIKY ZMĚNY KLIMATU

V posledních letech se stále častěji objevují náznaky toho, že otázka změny 

klimatu bude představovat určující globální ekologické téma 21. století. Vědecké 

poznatky dokládají celosvětově rychlý nárůst emisí skleníkových plynů, jejichž příčinou 

je zpravidla sám člověk. V konečném důsledku tento trend nepříznivým způsobem 

ovlivňuje globální klimatický systém, který na změny v podobě zvýšených koncentrací 

těchto plynů v atmosféře zpětně působí cestou globálního oteplování a následných změn 

celého systému. I když o některých aspektech vzájemného spolupůsobení skleníkových 

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

potřeba na uvedené změny patřičným způsobem reagovat, protože se už nyní negativně 

projevují na životním prostředí a fungování ekosystémů.

Jak již bylo výše uvedeno, účelem této práce není zevrubně popsat klimatickou 

změnu z fyzikálního hlediska, ale spíše upozornit na některé její dílčí aspekty a jejich 

úpravu z pohledu práva. V úvodu je ale nezbytné alespoň stručně vysvětlit základní 

pojmy.

1.1 Základní terminologie a příčiny změny klimatu

V souvislosti se změnou klimatu se nejčastěji užívá pojmu skleníkový efekt. 

Samotné označení je však do jisté míry zavádějící, protože v sobě zahrnuje dvě odlišné 

věci. Tento pojem je totiž běžně používán v prvé řadě k vyjádření klasického 

přirozeného jevu, který souvisí s energetickou rovnováhou Země a bez jehož působení 

by průměrná zemská teplota klesla o 33°C oproti současnému stavu.1 Určujícím 

faktorem pro zemskou teplotu je vzájemný vztah mezi energií vyzařovanou ze Slunce a 

energií, která se ze Země dostává zpět do vesmíru. Sluneční záření, které není pohlceno 

atmosférickým obalem, ohřívá zemský povrch, přičemž část energie se opět odráží zpět

do atmosféry ve formě dlouhovlnného tepelného záření. Jeho větší část je pak 

pohlcována a odrážena všemi směry na molekulách skleníkových plynů a oblačnosti, 

                                                
1 Národní program na zmírnění změny klimatu v České republice, str. 12.
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což v konečném důsledku způsobuje zvýšení teploty zemského povrchu a spodní části 

atmosféry.2 Tento skleníkový efekt se na Zemi projevuje již od jejího vzniku.

Vedle toho se uvedený pojem používá pro označení přídavného skleníkového 

efektu, který je způsoben především lidskou činností a který je pravděpodobně příčinou 

klimatické změny.

Přítomnost skleníkových plynů v atmosféře je pro klimatický systém a život na 

Zemi velice důležitá. Problémem posledních zhruba 150 let jsou nicméně rostoucí 

koncentrace těchto plynů v atmosféře, což lze do značné míry přikládat nebývalému 

průmyslovému rozvoji a nárůstu populace. I v případě, že všechny ostatní podmínky 

jinak zůstanou konstantní (tzn. oblačnost jakožto čistý ochlazovací efekt, schopnost 

oceánů absorbovat oxid uhličitý, aerosoly, atd.), povede nárůst skleníkových plynů

k tzv. globálnímu oteplování – tj. ke zvýšení průměrné globální teploty a s tím spojené 

změně klimatu Země, hrozící jako nevratný proces.3

Mezi základní antropogenní skleníkové plyny, které jsou v současnosti 

předmětem mezinárodně-právní regulace, můžeme řadit oxid uhličitý (CO2), metan 

(CH4), oxid dusný (NO2), částečně a zcela fluorované uhlovodíky (HFC, PFC) a fluorid 

sírový (SF6). Jednotlivé plyny mají rozdílnou schopnost ovlivňovat klima, což závisí na 

radiačních vlastnostech, molekulové hmotnosti, obsahu a době setrvání v atmosféře. 

Pokud vezmeme v potaz podíl každého z těchto plynů na celkovém přídavném 

skleníkovém efektu, připadá na oxid uhličitý cca 60%, metan 20%, oxid dusný 6% a na 

ostatní zhruba 14%.4

Na celkovém ohřevu planety má tedy největší podíl oxid uhličitý, jehož emise 

nebezpečným způsobem rostou již od průmyslové revoluce.5 Téměř 80% veškerých 

emisí CO2 vzniká spalováním fosilních paliv, zejména v elektrárnách nebo 

v automobilech. Podstatná část ze zbývajících 20% emisí CO2 pochází z výroby 

cementu, spalování biomasy a odlesňování.6

                                                
2 Metelka, L., Tolasz, R.: Klimatické změny: fakta bez mýtů, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro 
otázky životního prostředí, Praha 2009, str. 17 a 18.
3 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D.: International environmental law and policy, Foundation press, New 
York 2007, str. 631.
4 Národní program na zmírnění změny klimatu v České republice, str. 13.
5 Znázornění historického růstu emisí CO2 v Příloze 1.
6 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 635.
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Metan se uvolňuje zvláště při rozkládání odpadu, hnilobě rostlin, při určitých 

zemědělských činnostech (jako je např. chov dobytka a skotu nebo zavlažování 

rýžových polí) a při těžbě černého uhlí.

Hlavními zdroji oxidu dusného jsou hlavně výfukové plyny z automobilů, 

zemědělská hnojiva či spalování fosilních paliv.

Z ostatních skleníkových plynů lze ještě jmenovat tzv. chlor-fluorované 

uhlovodíky (CFCs), které byly používány v chladničkách, klimatizacích a jiných 

výrobcích až do doby, než byly zařazeny do režimu vytvořeného Montrealským 

protokolem o snížení emisí plynů poškozujících ozónovou vrstvu. Nebezpečí nárůstu 

emisí však hrozí také u plynů nahrazujících látky, které jsou kontrolovány 

Montrealským protokolem, jako jsou částečně a zcela fluorované uhlovodíky a fluorid 

sírový.

Lidská činnost je hlavní příčinou aktuálních klimatických výkyvů i v dalším 

ohledu, neboť negativně přispívá také k likvidaci tzv. přirozených pohlcovačů oxidu 

uhličitého (anglicky natural carbon sinks), především pak deštných pralesů, lesů a 

fytoplanktonu v oceánech. Platí, že pouze 40% ročních emisí skleníkových plynů 

zůstává v atmosféře a zbytek bývá absorbován těmito zemskými rezervoáry.7 Člověk 

tyto uvedené přírodní koloběhy narušuje nešetrným způsobem, zejména nadměrným 

využíváním půdy, změnami půdních kultur a s tím spojeným odlesňováním, nebo 

znečišťováním oceánů, které vedou například k úhynu fytoplanktonu.

1.2 Předpokládaný budoucí vývoj klimatu a dopady spojené s jeho 

změnami

Dlouhodobě shromažďované údaje o vývoji klimatu naznačují, že průměrná 

teplota vzduchu při povrchu planety se od druhé poloviny 19. století podstatně zvýšila a 

podle mnohých vědeckých scénářů má tento trend pokračovat i v následujícím století. 

Ve Čtvrté hodnotící zprávě Mezinárodního panelu pro změnu klimatu z roku 2007 

byly poprvé na základě empirických studií ze všech kontinentů stanoveny 

předpokládané dopady globálního oteplování. Podle této zprávy se mají do roku 2100 

                                                
7 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 637.
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průměrné zemské teploty zvýšit o 1,1 až 6°C a při nejlepším možném scénáři od 1,8°C 

do 4,5°C. Podle panelu jsou současné atmosférické koncentrace oxidu uhličitého a 

metanu vyšší než kdykoliv předtím v posledních nejméně 650 tisících letech.8 Očekává 

se, že všeobecné oteplení povede k výskytu vyššího počtu extrémně horkých dnů a

k poklesu množství extrémně chladných nocí.

Co se případných důsledků zvýšení zemské teploty a s tím související změny 

klimatu týče, můžeme na základě vědeckých studií9  v současné době již registrovat 

jejich znatelný vliv na řadu ekosystémů v různých částech světa. Příklady pozorovaných 

změn zahrnují problém tání pevninských a horských ledovců, jenž vede ke zvyšování 

hladiny oceánů. Nejmarkantněji se globální oteplování v posledních zhruba 150 letech 

projevilo na úbytku horských ledovců (např. v Alpách a Himalájích) a nárůstu počtu 

ledovcových jezer ve velehorách, z nichž odtéká stále více vody, čímž jsou ohroženy 

oblasti (především pak státy jako Indie a Čína), které jsou závislé na zásobování touto 

vodou. Významné změny lze podle nejnovějších poznatků zaznamenat i v případě 

ledovců na Arktidě a v Grónsku, u nichž se rychlost tání za posledních 10 let téměř 

zdvojnásobila.10 Zvýšení mořské hladiny sice nemusí mít dopady z hlediska globálního, 

doslova existenční význam má však pro malé ostrovní státy (např. Maledivy, 

Vanuatu). Mezi další negativní projevy změny klimatu patří také tání trvale zmrzlé 

půdy (permafrostu), což způsobuje  zvyšování nestability půdy na severní polokouli.

Zvyšování koncentrací skleníkových plynů ve vzduchu bude mít za následek 

přibývání množství vody ve vyšších zeměpisných šířkách a ve vlhkých tropech. 

Naproti tomu se podstatně zhorší dostupnost vody v suchých oblastech středních 

šířek a suchých subtropických oblastech. Tento stav bude znásoben úbytkem srážek a 

průtoku vody v řekách a v důsledku toho bude situace (především na africkém 

kontinentu) ještě více kritická.11 V kontrastu s tím budou jiné oblasti naopak postiženy 

silnými srážkami a často ničivými povodněmi nebo hurikány. Ze všech lidských 

činností bude tímto nejvíce zasaženo zemědělství.

                                                
8 Robinson, J. et al..: Climate change law: emissions trading in the EU and the UK, Cameron May, 
London 2007, str. 27.
9 Např. Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC z roku 2001. 
10 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 640-641.
11 Metelka, L., Tolasz, R., op. cit. supra sub 2, str. 28.
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Projektované změny ovlivní také rozlohu a typ lesních porostů v jednotlivých 

zeměpisných regionech. Již v dnešní době můžeme pozorovat výrazné odchylky oproti 

běžnému chování živočichů, zejména pokud jde o jejich migraci, vývoj a reprodukční 

cyklus. Větší živočichové  s delšími životními cykly se v budoucnu budou obtížněji 

přizpůsobovat změněným podmínkám a mnoho z aktuálně ohrožených druhů

pravděpodobně vyhyne.

Změny globálního podnebí by mohly závažným způsobem změnit i oceánské 

proudění, což by ohrozilo vyživovací vlastnosti mořské vody, na to navazující 

biologickou produktivitu a celkovou funkci mořských ekosystémů. Vzrůstající 

atmosférické koncentrace CO2 a jiných skleníkových plynů také ovlivňují chemické 

složení oceánů a vedou k úhynu korálů, planktonu a jiných mořských organismů.

V neposlední řadě se změna klimatu projeví na zdravotním stavu milionů lidí, 

zejména v chudších oblastech s malou adaptační schopností, ať již z důvodu rozšíření 

epidemických onemocnění v tropických oblastech anebo kvůli výskytu extrémních jevů 

(horké vlny, záplavy atd.).12

1.3 Opatření na zmírnění dopadů změny klimatu

Boj proti změně klimatu není jednoduchý, neboť je v první řadě vždy spojen 

s obětováním vlastního rozvoje. Toto se dotýká nejenom průmyslově vyspělých zemí, 

které si nyní musí stále častěji odpovídat na otázky spojené s jejich zadlužováním, 

nezaměstnaností či vysokými cenami energií, ale především pak rozvojových zemí, 

které mají i beze změn klimatu dost problémů s chudobou, hladem a negramotností. 

Klíčem k řešení je výběr přiměřené, spravedlivé a účinné politické odezvy, která 

předejde nebo alespoň zmírní předpokládané následky klimatické změny bez toho, aniž 

by podstatně zatěžovala ekonomický blahobyt.13

Do současné doby se různá mezinárodní jednání o této otázce soustředila na 

stanovení jasných národních cílů a časových rozvrhů pro celkovou redukci 

skleníkových plynů, ale zároveň ponechala široké spektrum nástrojů k jejich dosažení 

na vládách jednotlivých států.

                                                
12 Metelka, L., Tolasz, R., op. cit. supra sub 2, str. 29.
13 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 649.
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Všeobecně můžeme rozlišovat dva základní způsoby, jak čelit změně klimatu 

– buď (1) přímým snižováním koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, čili 

zmírňováním dopadů klimatické změny (anglicky mitigation); anebo (2) volbou 

vhodných adaptačních opatření (anglicky adaptation).

1.3.1 Zmírňování dopadů změny klimatu

Rámcová úmluva o změně klimatu (o které bude blíže pojednáno v kapitole 2.2) 

stanoví závazek pro smluvní strany rozvinutých zemí a další smluvní strany zahrnuté 

v Příloze I, který spočívá v tom, že každá z těchto smluvních stran „přijme vnitrostátní 

přístupy a odpovídající opatření ke zmírnění změny klimatu s tím, že omezí své 

antropogenní emise skleníkových plynů a že bude chránit a rozšiřovat své propady a 

rezervoáry skleníkových plynů“.14 Takový způsob se doposud jeví jako nejúčinnější, 

ale zároveň je spojen se znatelnými zásahy do národních ekonomik. Konstrukce 

uvedených opatření se vždy odvíjí od potencionálně možných dopadů změny klimatu na 

jednotlivá hospodářská odvětví. Téměř 60% emisí skleníkových plynů (hlavně CO2 a 

jeho ekvivalentů) pochází ze sektoru energetiky, zatímco zhruba 30% má původ 

v oblasti změny půdních kultur a zemědělství.15 V závislosti na konkrétním druhu 

hospodářské činnosti pak přichází v úvahu několik možných politických přístupů a 

opatření ke zmírnění změny klimatu.

V energetickém průmyslu lze proti tomuto problému bojovat například 

zvýšením energetické účinnosti. Efektivní technologie jsou totiž výhodné nejen z 

hlediska ochrany životního prostředí, ale i díky tomu, že jsou zároveň spojeny s nižšími 

provozními náklady. Dalším vhodnou strategií je postupné nahrazování fosilních 

paliv čistšími, obnovitelnými zdroji energie (jako je např. solární nebo větrná 

energie).

V sektoru dopravy se jeví jako účelné prosazovat menší, úspornější či 

energeticky účinná motorová vozidla a podporovat využívaní alternativních paliv.

V lesnictví, při využívání půdy a při zemědělských činnostech často dochází 

k uvolňování metanu a jiných skleníkových plynů a to zanechává škodlivé následky na 

významných přírodních propadech a rezervoárech těchto látek. Je proto vhodné 

                                                
14 Článek 4 odst. 2 písm. a) UNFCCC.
15 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 650.
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zabránit neuváženým přeměnám lesů na zemědělské nebo zastavěné plochy. Také

obnova lesů a předcházení lesním požárům může přispět ke zmírnění klimatických 

změn.

Jelikož klimatický systém reaguje na změněnou koncentraci skleníkových plynů 

s určitým zpožděním, neboť tyto často zůstávají v atmosféře desítky až stovky let, je 

důležité kombinovat snahy o redukci emisí zejména s adaptačními opatřeními.16

1.3.2 Adaptační opatření

Účelem adaptačních opatření není působit proti stále silnějšímu vlivu 

skleníkového efektu, jako v případě opatření k redukci emisí skleníkových plynů, ale 

spíše připravit přírodní a antropogenní systémy na postupně se měnící klimatické 

podmínky. Možnost jejich využití se však v jednotlivých státech liší, neboť se většinou

odvíjí od dostupnosti finančních prostředků, technologií, stupně gramotnosti či od 

celkové infrastruktury.17 Tato skutečnost do velké míry zvýhodňuje vyspělejší státy, 

které mají na rozdíl od rozvojových zemí podstatně více možností, jak se nepříznivým

situacím přizpůsobit.

Mezi nejběžnější opatření zaměřená na adaptaci území patří například budování 

protipovodňových hrází či valů, zpevňování břehů řek, zlepšování vodního režimu 

v krajině, zdokonalování varovných systémů nebo vytváření evakuačních plánů pro 

případ přírodních katastrof. Nejdůležitější biologická adaptační opatření spočívají

v rozšíření propadů oxidu uhličitého prostřednictvím posilování lesních ekosystémů.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejnižší adaptační potenciál mají nejchudší 

oblasti světa (zejména pak africké státy), pro které je realizace podobných opatření bez 

mezinárodní finanční pomoci takřka neuskutečnitelná.

1.4 Otázka míry vědecké nejistoty

V závěru první části je vhodné se ještě ve stručnosti zmínit o otázce míry 

vědecké nejistoty ve vztahu k určitým skutečnostem týkajícím se změny klimatu. Je 

zřejmé, že se v celosvětové debatě na toto téma střetávají protichůdné názory. Na jedné 

                                                
16 Národní program na zmírnění změny klimatu v České republice, str. 15.
17 Ibid.
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straně (většinou pak u subjektů hájících ekonomické zájmy) dochází ke zpochybňování 

konkrétních výstupů Mezivládního panelu pro změnu klimatu (blíže o této instituci 

v kapitole 2.1), který je kritizován z důvodu, že neodráží celé spektrum názorů panující 

ve vědecké komunitě a ve svých závěrech často vychází z ne úplně věrohodných 

důkazů. Naproti tomu zase vystupují různé ekologické a jiné zájmové skupiny, které 

problém klimatické změny mnohdy zveličují.

Faktem nicméně zůstává, že klimatický systém Země je velice složitý a vnitřně 

provázaný. Jakékoliv předpovědi ohledně jeho vývoje směrem do daleké budoucnosti 

jsou značně nespolehlivé. V otázce úrovně atmosférických koncentrací oxidu uhličitého, 

po jejímž překročení nastane zlom v podobě klimatické změny, v otázce jejího 

načasování a konkrétních dopadů nadále přetrvávají významné nejistoty.

Navzdory těmto vědeckým nedostatkům zůstává problém skleníkového efektu 

ověřeným fyzikálním poznatkem a změna klimatu představuje reálnou hrozbu. 

V souladu s principem předběžné opatrnosti je nutné konstatovat, že ani případný 

nedostatek úplné vědecké jistoty nesmí vést k odkladu účinných opatření na odvrácení 

vážné hrozby nezvratné škody. Proto je zapotřebí tomuto problému i nadále věnovat 

zvýšenou pozornost, zajistit náležité globální vedení a pokračovat v dalším vědeckém 

výzkumu a otevřené diskuzi na toto téma.
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2. MEZINÁRODNÍ JEDNÁNÍ O ZMĚNĚ KLIMATU

2.1 Vývoj mezinárodně-právní úpravy v oblasti ochrany klimatického 

systému Země

Navzdory skutečnosti, že otázka změny klimatu byla předmětem vědeckého 

zájmu již zhruba od poloviny 20. století, OSN podnikla první kroky směřující k jejímu 

uznání jako celosvětového problému teprve v osmdesátých letech minulého století.

První světové klimatické konference, která se konala od 12. do 23. února 1979 

v Ženevě pod patronací Světové meteorologické organizace (World Meteorological 

Organization, dále jen WMO), se účastnila především vědecká komunita z různých 

odvětví lidské činnosti a její závěry proto ještě neměly žádné právní účinky. Ústředním 

tématem jednání byla zejména problematika variability a aktuálních změn klimatu 

s důrazem na možné dopady na různorodé oblasti, jako je zemědělství, rybolov, 

lesnictví, vodní hospodářství či územní plánování. Výstupem konference byla 

Deklarace, jež vyzdvihla do popředí nově se objevující pojetí klimatu jakožto životně 

důležitého přírodního zdroje. Vyzvala rovněž vlády jednotlivých států k předcházení a 

prevenci potencionálních, člověkem způsobených změn v klimatu, které by mohly mít 

nepříznivé následky pro lidstvo. Tento dokument jako hlavní příčinu globálního 

oteplování označil vzrůstající atmosférickou koncentraci oxidu uhličitého vznikajícího 

při spalování fosilních paliv, při odlesňování a při změnách půdních kultur. Dále uznal, 

že člověk ovlivňuje klima na místní a do určité míry i na regionální úrovni, a vyslovil 

obavu, že antropogenní činnosti by mohly způsobit i globální změny klimatu. 

V neposlední řadě bylo na tomto mezinárodním fóru navrženo založení Světového 

klimatického programu (World Climate Programme), Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) a Environmentálního 

programu OSN (UN Environment Programme, UNEP).

V průběhu 80. let nabývaly vědecké poznatky na transparentnosti a bylo stále 

více zřejmé, že mezi lidskou činností a poruchami klimatu existuje patřičná souvislost. 

Ve svém důsledku to nakonec vedlo k úvahám o potřebě regulace určitých lidských 

aktivit. Jako jediné řešení schopné efektivně zajistit potřebné kroky se jevila metoda 

regulace mezinárodně-právní, neboť každý stát by přirozeně odmítl zasahovat do své 
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ekonomické sféry pouze prostřednictvím národních opatření, což by pro něj 

v konečném důsledku znamenalo znevýhodnění v hospodářské soutěži oproti státům 

neochotným na takové sebeomezování přistoupit.

Na přelomu 80. a 90. let se konala řada dalších mezinárodních setkání, které 

spolu s nárůstem počtu a kvality vědeckých důkazů pomohly rozšířit obecné povědomí 

o problému. Mezi ty nejvýznamnější lze zařadit Konference ve Villachu (1985), 

v Torontu (1988), v Ottawě (1989) a v Haagu (1989), Ministerskou konferenci 

v Noordwijku (1989), Konferenci v Bergenu (1990) či Druhou světovou konferenci o 

klimatu, která se konala v roce 1990 v Ženevě.

Důležitým krokem, který předznamenal uzavření globální mezinárodní úmluvy, 

bylo založení Mezivládního panelu pro změnu klimatu (dále též IPCC) v roce 1988 

pod záštitou UNEP a WMO. Tato instituce byla vytvořena jako nezávislý vědecký a 

technický orgán za účelem zevrubného zkoumání podstaty klimatické změny, 

vyhodnocování jejích možných environmentálních, ekonomických, technologických a 

sociálních důsledků a následného navrhování dostupných politických i faktických řešení 

problémů. Tyto poznatky však panel nezískává vlastním výzkumem nebo 

monitoringem, nýbrž fakta přímo přejímá z již publikované odborné literatury. Na 

základě takto získaných vědeckých a technických zjištění tři specializované pracovní 

skupiny18 zpracovávají hodnotící zprávy, které panel publikuje vždy s odstupem 

několika let. Doposud byly vydány celkem čtyři hodnotící zprávy (v roce 1990, 1995, 

2001 a 2007). V té první z roku 1990 IPCC uvádí, že emise, které mají svůj původ 

v lidské činnosti, podstatně zvyšují koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, což 

v konečném důsledku vede k dalšímu oteplování zemského povrchu. Téměř s jistotou 

panel tvrdí, že za způsobení změny klimatu může z více než z jedné poloviny oxid 

uhličitý. Dále předpovídá, že pokud se nic nezmění a lidstvo se bude chovat jako 

doposud ("business as usual" scenario), povede to ke zvýšení průměrné globální teploty 

asi o 2°C oproti preindustriálnímu období (jako výchozí počítán rok 1750) a asi o 4°C 

do konce 21. století. Ačkoliv první hodnotící zpráva IPCC trpěla určitou mírou vědecké 

nejistoty, nestala se předmětem sporů a posloužila jako významný vědecký podklad pro 

diskuzi v rámci vyjednávání Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

                                                
18 První pracovní skupina se zabývá fyzikálními základy změny klimatu, druhá jejími dopady, adaptací a 
zranitelností a předmětem zájmu třetí skupiny je zmírnění dopadů změny klimatu (mitigace).
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2.2 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC)

2.2.1 Vyjednávání a vznik Rámcové úmluvy

Poté, co Valné shromáždění OSN v roce 1988 svou rezolucí 43/53 rovněž uznalo 

změnu klimatu jako společný problém všeho lidstva a apelovalo na světovou veřejnost, 

aby se začala tímto problémem zcela neodkladně zabývat, došlo k zařazení této otázky 

na pořad jednání nadcházející Konference OSN o životním prostředí a rozvoji

(United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, také 

označovaná jako Earth Summit) v Rio de Janeiru a následnému ustanovení 

Mezivládního dohodovacího výboru pro zamýšlenou rámcovou úmluvu o změně 

klimatu. Tento výbor se v rámci přípravných prací sešel od února 1991 do května 1992 

celkem šestkrát. Proces vyjednávání podoby budoucí úmluvy však provázely značné 

komplikace. Nejdříve bylo nutno vyřešit otázku, zda součástí jejího textu budou i 

stanovené cíle a závazky stran úmluvy (emisní limity a časové termíny) anebo pouze 

základní principy a obecně formulované závazky. V pořadí druhá, přece jen o něco 

realističtější varianta, která posléze získala podporu většiny delegací, spočívá ve formě 

tzv. rámcové úmluvy, jejíž výhodou je možnost jejího pozdějšího doplnění dodatky a 

protokoly.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UN Framework Convention on 

Climate Change, dále jen UNFCCC) byla na Světovém summitu v Rio de Janeiru 

v červnu roku 1992 podepsána 154 zúčastněnými státy. V platnost vstoupila 21. března 

1994 a její stranou se doposud stalo 194 států, přičemž statut pozorovatele si nadále 

zachovávají státy Andorra a Vatikán.19 Díky vysokému počtu stran lze UNFCCC 

označit jako úmluvu univerzální, z hlediska rozsahu jejích přímých a nepřímých účinků 

také jako horizontální a díky možnému přístupu dalších států k ní i jako úmluvu 

otevřenou.

V rámci procesu vyjednávání UNFCCC se poprvé objevily těžkosti, které 

s sebou nese uzavírání univerzálních mezinárodních úmluv týkajících se změny klimatu. 

V přístupu jednotlivých států, resp. komplexních zájmových uskupení při řešení této 

problematiky lze často spatřovat diametrální odlišnosti v podstatných otázkách, což se 

                                                
19 Současný stav ratifikace Úmluvy lze naleznout na webových stránkách:  
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php.
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asi nejvíce projevuje ve spojitosti s rozdíly mezi vyspělými a rozvojovými státy. Tato 

polarizace, v praxi běžně označovaná jako konflikt bohatého Severu a chudého Jihu, 

má své příčiny v neochotě vyspělých států zavazovat se ke snižování spotřeby fosilních 

paliv na jedné straně, a v odmítnutí závazků, v jejichž důsledku budou rozvojové státy 

nuceny zpomalit svůj hospodářský rozvoj, na straně druhé. Je známo, že za změny v 

aktuálním složení atmosféry jsou v prvé řadě odpovědné průmyslově vyspělé země. 

Nicméně emise skleníkových plynů rostou nejrychleji na rozvojovém Jihu, a proto 

snahy o omezení klimatické změny spočívající v redukci emisí pouze ve vyspělých 

státech samotných se nikdy nemohou setkat s úspěchem.

Tato nejednotnost se ovšem projevuje i uvnitř těchto bloků, jako například 

v rámci skupiny G-77, tedy nejchudších států světa. Zde v otázce klimatické změny 

nejostřeji vystupují ty země, které jsou tímto problémem ohroženy nejvíc – malé 

ostrovní státy a státy, jako například Bangladéš, které se rozkládají zhruba na úrovni 

mořské hladiny. Aliance malých ostrovních států (Alliance of Small Island States,

AOSIS), jako jsou například státy Haiti či Maledivy, požadovala při vyjednáváních 

silnou úmluvu s přísnými závazky. Naopak země sdružené v Organizaci států 

vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) 

nepodpořily žádné konkrétní opatření a někteří kritici20 dokonce tvrdí, že tyto státy 

přistoupily k Úmluvě jenom kvůli tomu, aby mohly blokovat jakoukoliv mezinárodní 

dohodu, která by omezila světovou poptávku po ropě. Brazílie a státy v povodí 

Amazonky pohlížely na zájem vyspělých států na zachování deštných pralesů a 

přírodních rezervoárů jako na snahu přenést odpovědnost a náklady na boj proti změně 

klimatu na rozvojové státy. Současně ale uznaly, že nový klimatický režim by mohl 

znamenat přísun značných finančních prostředků na zachování a správu deštných 

pralesů. Největší rozvojové státy s nejrychleji rostoucími ekonomikami světa v čele 

s Čínou a Indií si zase chtěly zajistit, aby v žádném případě nedošlo k omezení jejich 

hospodářského růstu.

Velké rozdíly se objevily i mezi vyspělými zeměmi. Veřejně prezentovaný 

postoj Spojených států (dále USA) byl vždy podstatně slabší než v případě Evropského 

společenství (dále též ES). Zatímco ES požadovalo úmluvu s jasně a velmi přísně 

definovanými závazky a určením konkrétního časového rámce ohledně omezování 

                                                
20 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 665.
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emisí oxidu uhličitého, USA se odmítaly zavázat ke specifickým redukcím emisí a 

usilovaly o řešení prostřednictvím národních opatření a vývoje nových technologií.

Nakonec se výše uvedené postoje projevily ve výsledné podobě Rámcové 

úmluvy, a to jak ve formě obecných cílů a prostředků k jejich dosažení, tak i formulací 

jednotlivých principů, jako je stěžejní princip společné, ale diferencované odpovědnosti.

2.2.2 Cíl a principy

Hlavním cílem Rámcové úmluvy podle článku 2 je „stabilizace koncentrací 

skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by umožnila předejít nebezpečným 

důsledkům vzájemného působení lidstva a klimatického systému“. Tento cíl představuje 

určitý standard, na jehož základě mají být stanoveny jednotlivé závazky stran podle 

Úmluvou vytvořeného klimatického režimu. Článek 2 dále požaduje, aby k dosažení 

stabilizace došlo v takovém časovém rámci, který umožní ekosystémům, aby se 

přizpůsobily klimatické změně přirozenou cestou, a zároveň způsobem, který zajistí, že 

nedojde k ohrožení produkce potravin a že hospodářský rozvoj bude nadále pokračovat 

udržitelným způsobem.

Článek 3 pak vypočítává základní principy, jimiž by se smluvní strany měly 

řídit, aby dosáhly uvedeného cíle, a jež jsou hlavním vodítkem pro interpretaci a 

aplikaci Úmluvy a následné přijímání na ni navazujících protokolů a jiných právních 

nástrojů. Do znění UNFCCC se značně promítl v té době se prosazující nový vůdčí 

princip mezinárodního práva životního prostředí – princip trvale udržitelného 

rozvoje, který byl poprvé definován v roce 1987 Světovou komisí pro životní prostředí 

a rozvoj jako „takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo 

ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů“.21

V Úmluvě je pak užito principu speciálního k výše uvedenému, a to principu 

mezigenerační odpovědnosti, který je základní podmínkou trvale udržitelného rozvoje, 

a který vyžaduje ochranu klimatického systému Země ve prospěch současných i 

budoucích generací. Princip předběžné opatrnosti pro smluvní strany stanoví

povinnost neodkládat účinná opatření na odvrácení vážné hrozby nezvratné škody ani 

v případě nedostatku úplné vědecké jistoty.

                                                
21 Zpráva Světové komise pro rozvoj a ochranu životního prostředí z roku 1987 (tzv. Brundtland report), 
dostupná na webových stránkách: http://www.un-documents.net/ocf-02.htm#I.
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Nicméně stěžejní zásadou Rámcové úmluvy zůstává princip společné, ale 

diferencované odpovědnosti. Ten rozlišuje mezi historickými podíly jednotlivých států 

na změně klimatu a mezi odlišnými schopnostmi těchto zemí při řešení daného 

problému. Hlavní odpovědnost za rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře 

tedy nesou vyspělé státy a ty také musí zaujmout vedoucí postavení v boji proti změně 

klimatu a z toho plynoucích negativních závazků. Naproti tomu princip zohledňuje 

zvláštní potřeby rozvojových zemí, které nejsou schopné samy financovat účinný boj 

proti klimatické změně a pro něž by závazky podle Úmluvy znamenaly nepřiměřené a 

abnormální břemeno. Na základě výše uvedeného principu jsou smluvní strany 

rozděleny do tří skupin:

 průmyslově rozvinuté země a země s transformující se ekonomikou, uvedené 

v Příloze I,22

 vyspělé země uvedené v Příloze II,

 rozvojové země (neuvedené Příloze I).

Vlastní podoba závazků pak závisí na tom, do jaké skupiny je ten který stát zařazen.

2.2.3 Závazky smluvních stran

Ustanovení Článku 4 konkretizuje jednotlivé povinnosti podle Úmluvy, které 

jsou uspořádány do několika kategorií, určených různým skupinám smluvních stran. 

V odstavci prvním jsou vypočteny závazky obecného charakteru, které platí pro 

všechny smluvní strany a které spočívají především v požadavku shromažďování 

informací a dat. Svou formou se spíše blíží právním normám tzv. soft law, což účinnost 

jejich vynucování značně ztěžuje. Úmluva v tomto článku ukládá povinnost pravidelně 

zveřejňovat národní inventury antropogenních emisí skleníkových plynů, na něž se 

nevztahuje Montrealský protokol, sestavit a realizovat národní programy zaměřené na 

snižování těchto emisí, podporovat vývoj a využití relevantních technologií, 

spolupracovat při přípravě na adaptaci vůči dopadům změny klimatu, podporovat 

vědecký výzkum, veřejnou osvětu a výměnu informací v této oblasti, a to vše při 

vzájemné spolupráci, komunikaci a podávání pravidelných zpráv, zejména na 

Konferenci smluvních stran.23

                                                
22 Mezi státy Přílohy I patří i Česká republika.
23 Viz čl.4 odst.1 písm. a) až j) UNFCCC.
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Nejdůležitější součást Úmluvy měla tvořit ustanovení s konkrétními závazky v 

článku 4 odst. 2, vztahující se ke zdrojům a rezervoárům skleníkových plynů, které 

zavazují všechny vyspělé státy uvedené v Příloze I. V nich se totiž podle původních 

plánů měly promítnout požadavky na konkrétní snížení emisí na úroveň roku 1990 do 

roku 2000.24 Jejich výsledná formulace je však velice vágní, což bylo způsobeno 

rozdílností zájmů mezi vyspělými a rozvojovými státy, a nutností dosáhnout 

kompromisu mezi různými členy OECD (především pak se Spojenými státy). Podíl 

každé smluvní strany na omezení emisí je odvozen od celé řady faktorů, jako jsou 

struktura ekonomiky, četnost zdrojů fosilních paliv nebo uplatnění principu 

spravedlnosti. Ustanovení článku 4 odst. 2 písm. a) ukládá státům povinnost „přijmout 

vnitrostátní přístupy a odpovídající opatření ke zmírnění změny klimatu s tím, že omezí 

své antropogenní emise skleníkových plynů a že budou chránit a rozšiřovat své propady 

a rezervoáry těchto plynů“. Jak již bylo výše uvedeno, z takového znění nelze dovodit 

žádné konkrétní závazky ke stabilizaci emisí oxidu uhličitého či jiných skleníkových 

plynů. Jedinou určitostí, kterou lze z daných ustanovení vypozorovat, tak zůstává cíl 

v podobě návratu emisí na úroveň z roku 1990. Navzdory tomu tu však chybí pevný 

časový rámec, ve kterém má být tohoto cíle dosaženo.

Jakákoliv smluvní strana, která není uvedena v Příloze I, může kdykoliv 

dobrovolně převzít závazky podle písmen a) a b) uvedených ustanovení.25 To sice 

otevřelo možnost aktivnějšího zapojení rozvojových zemí do ochrany klimatického 

systému Země (jako v případě Argentiny v roce 1998), v praxi však k využívání tohoto 

institutu docházelo zřídka.

V důsledku absence konkrétních emisních limitů se stěžejní funkce Rámcové 

úmluvy přenesla do oblasti režimu pravidelného podávání zpráv (tzv. reporting), 

který je podřízen relativně přísným pravidlům. Spočívá v předkládání tzv. národních 

sdělení Sekretariátu, ke kterému jsou povinny všechny smluvní strany s výjimkou 

rozvojových zemí, které mají možnost se této povinnosti fakticky zprostit v případě, že 

jim nebudou pokryty výdaje s tím spojené ze strany vyspělých států. Kromě toho má 

každá strana Úmluvy povinnost informovat Sekretariát o národních inventurách 

antropogenních emisí a propadů skleníkových plynů, o učiněných či předpokládaných 

                                                
24 Sands, P.: Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2.vydání, 
Cambridge 2003, s. 365.
25 Viz článek 4 odst. 2 písm. g) UNFCCC.
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krocích s ohledem na provádění Úmluvy a o dalších údajích, které smluvní strana 

považuje za relevantní.26

Státy uvedené v Příloze II se zavázaly uhradit rozvojovým zemím zvýšené 

náklady spojené s prováděním Rámcové úmluvy, dále výdaje vynaložené na adaptaci na 

změny podnebí a učinit veškeré možné kroky k usnadnění transferu technologií, know-

how a vytvoření národních kapacit těchto států. Základy této finanční a materiální 

podpory jsou vyjádřeny v článku 4 odst. 3,4 a 5.

2.2.4 Institucionální a finanční zajištění

Nejvyšším orgánem Rámcové úmluvy je Konference smluvních stran 

(Conference of the Parties, dále COP), která je pověřena pravidelným 

přezkoumáváním provádění Úmluvy a za tímto účelem je nadána pravomocí činit 

rozhodnutí nezbytná k zajištění efektivní implementace. Tato rozhodnutí jsou pro 

smluvní strany závazná pouze tehdy, pokud nevybočují z rámce vytvořeného článkem 

7, který upravuje postavení a působnost Konference.

Konference také rozhoduje formou konsensu o přijímání změn Úmluvy, jejích 

dodatků a protokolů (článek 15 až 17). V případě, že se nalezení shody všech smluvních 

stran jeví jako neúspěšné, lze změny přijmout tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných 

a hlasujících stran. Tato setkání se konají každoročně, přičemž doposud proběhlo 

celkem patnáct Konferencí.27 První Konferenci smluvních stran hostil Berlín v dubnu 

roku 1995. Hlavním bodem jednání byla otázka nutnosti reagovat na neurčitost závazků 

vyjádřených v Rámcové úmluvě a vyvinout mnohem konkrétnější systém povinností a 

stanovit mnohem přesnější časový rámec pro redukci emisí skleníkových plynů ve 

vyspělých státech uvedených v Příloze I. Závěry fóra byly vyjádřeny v ministerské 

deklaraci, známé jako Berlínský mandát. Tento dokument zahájil "pilotní fázi 

opatření zaváděných společně" (Activities Implemented Jointly, AIJ), podle které 

mohly smluvní strany provádět projekty zaměřené na redukci emisí na území jiných 

                                                
26 Viz článek 12 v souladu s čl. 4 odst. 1 UNFCCC.
27 1995 - COP1 v Berlíně, 1996 - COP2 v Ženevě, 1997 – COP3 v Kjótu, 1998 – COP4 v Buenos Aires, 
1999 – COP5 v Bonnu, 2000 – COP6 v Haagu, 2001 – pokračování COP6 v Bonnu, 2001 – COP7 
v Marrákeši, 2002 – COP8 v Novém Dillí, 2003 – COP9 v Milánu, 2004 – COP10 v Buenos Aires, 2005 
– COP11 v Montrealu, 2006 – COP12 v Nairobi, 2007 – COP13 na Bali, 2008 – COP14 v Poznani, 2009 
– COP15 v Kodani. V roce 2010 se šestnáctá COP sejde v mexickém Cancúnu. Podrobný seznam všech 
Konferencí je dostupný na webové stránce http://unfccc.int/meetings/archive/items/2749.php.
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smluvních stran.28 Tato koncepce byla založena na zjištění, že účinky emisí jsou vždy 

globální bez ohledu na to, kde vznikají nebo kde jsou redukovány. Pomocí projektů jsou 

pak emise omezovány tam, kde je to nejlevnější. V důsledku neschopnosti první 

Konference vyřešit v krátkém časovém období celou řadu otázek došlo k ustanovení Ad 

hoc skupiny pro další rozvoj Berlínského mandátu (AGBM), jejímž úkolem bylo 

rozvinout koncepci adekvátních závazků ke snížení emisí a jejich časový rámec podle 

článku 4 a připravit text dokumentu, který by konečně zajistil efektivní fungování 

režimu ochrany klimatického systému Země. Proces vyjednávání ideálního znění 

nového právního nástroje byl dovršen přijetím Kjótského protokolu na Konferenci 

v japonském Kjótu v roce 1997 (podrobněji viz níže).

Dalším orgánem Úmluvy je stálý Sekretariát se sídlem v Bonnu, do jehož 

působnosti spadá veškerá administrativní agenda a který připravuje jednotlivá zasedání 

Konference. Mimo to zde ještě působí dvě podpůrná tělesa: Pomocný orgán pro 

vědecké a technologické poradenství (Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice, SBSTA)29, který funguje jako prostředník mezi Konferencí 

smluvních stran a vědeckými institucemi, jako je IPCC, a Pomocný orgán pro 

provádění úmluvy (Subsidiary Body for Implementation, SBI)30, který pomáhá při 

hodnocení a zpracování přehledu účinného provádění úmluvy. Oba tyto orgány 

pravidelně informují Konferenci smluvních stran o všech aspektech své práce.

Kromě výše uvedeného institucionálního zajištění Rámcová úmluva v článku 11 

definuje také mechanismus finančního zajištění. Na jeho základě dochází 

k poskytování finančních zdrojů ve formě grantů či úlev, včetně převodu technologií. 

Celý proces je podroben dohledu a kontrole ze strany Konference, která rozhoduje o 

strategii, programových prioritách a o kritériích způsobilosti ve vztahu k Úmluvě. Jeho 

provoz je svěřen Globálnímu nástroji pro životní prostředí (Global Environment 

Facility, GEF).

                                                
28 Freestone, D.: Legal Aspects of Implementing the Kyoto Protocol Mechanisms: Making Kyoto Work, 
Oxford university press, Oxford 2005, s.7. 
29 Viz článek 9 UNFCCC.
30 Viz článek 10 UNFCCC.



24

2.3 Kjótský protokol k Rámcové úmluvě o změně klimatu

2.3.1 Vyjednávání a vznik Kjótského protokolu

Jak již bylo výše uvedeno, o přijetí protokolu nebo jiného právního nástroje, 

který by obsahoval právně závazné cíle v oblasti ochrany klimatu a určité formy 

obchodování s emisemi, bylo rozhodnuto na první Konferenci v Berlíně v roce 1995. 

Tam bylo zároveň stanoveno, že jedním z cílů tohoto procesu má být posílení 

stávajících závazků v článku 4 odstavci 2 písm. a) a b) Rámcové úmluvy, a to jak pro 

vyspělé země uvedené v Příloze II, tak i pro smluvní strany uvedené v Příloze I. Těm by 

bylo uloženo vypracování národních klimatických politik a přijetí dalších opatření 

spočívajících ve stanovení kvantifikovatelných omezení a závazků k redukci 

antropogenních emisí skleníkových plynů při pevném určení časového rámce, v němž 

má být těchto cílů dosaženo. Naopak pro strany nezahrnuté v Příloze I neměl tento 

dokument stanovit nové povinnosti, ale spíše jen potvrdit ty stávající v článku 4 

odstavci 1 s výzvou k jejich skutečnému provádění.31

Tím započalo velice intenzivní vyjednávání, které trvalo dva a půl roku a 

nakonec vyústilo v přijetí Kjótského protokolu (dále též Protokol) na třetí Konferenci 

členských států Rámcové úmluvy dne 11. prosince 1997 v japonském Kjótu. Protokol 

sleduje cíle a je institucionálně zajištěn stejně jako Úmluva. Hlavní rozdíl mezi nimi 

však spočívá v tom, že zatímco Úmluva pouze vybízí a podporuje vyspělé státy ke 

stabilizaci emisí skleníkových plynů, Protokol je k tomu právně zavazuje. Díky tomu, 

že ovlivňuje prakticky všechna hlavní odvětví ekonomiky, je Kjótský protokol 

považován za mezinárodní dohodu s největším dosahem, která se týká životního 

prostředí a udržitelného rozvoje.32

Protokol vstoupil v platnost až 16. února 2005, tedy více než sedm let po svém 

přijetí. Příčinou tohoto odkladu platnosti jsou podmínky vyjádřené v ustanovení článku 

25 odst. 1, které musely být splněny současně – a to jednak skutečnost, že k němu 

přistoupí nejméně 55 stran Rámcové úmluvy, a zároveň zde budou zahrnuty smluvní 

strany uvedené v Příloze I, jejichž celkové emise oxidu uhličitého v roce 1990 

představovaly nejméně 55% emisí smluvních stran Přílohy I. Zatímco splnění první 

                                                
31 Freestone, D., op. cit. supra sub 28, str. 9 a 10. 
32 Viz http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830txt.php.
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podmínky nebylo z důvodu absence jakýchkoliv problémů spojeno s většími obtížemi, 

v případě druhé podmínky nastaly určité komplikace, které celý proces výrazně 

prodloužily. Některé státy odmítly Protokol ratifikovat s poukazem na nedostatečnou 

precizaci některých klíčových ustanovení (zejména v otázce tzv. pružných mechanismů 

či důsledků nedodržení závazků vyplývajících z Protokolu). Na čtvrtém setkání 

smluvních stran (COP4) konaném v listopadu roku 1998 v Buenos Aires došlo k přijetí 

Rozhodnutí I/CP.4, rovněž označovaného jako Akční plán z Buenos Aires, který 

potvrdil odhodlání smluvních stran Úmluvy k posílení implementace a k přípravě 

budoucího vstupu Kjótského protokolu v platnost.33 Nicméně další konference (COP5 

v Bonnu a COP6 v Haagu) přinesly do jednání o budoucnosti Protokolu velké problémy 

a řešení v podobě kompromisu smluvních stran se na delší dobu jevila jako nereálná. 

Tento fakt byl zvýrazněn v březnu 2001, kdy Spojené státy, zodpovědné zhruba za 

jednu čtvrtinu světových emisí skleníkových plynů, oznámily, že Protokol, který 

podepsaly v roce 1998, nebudou ratifikovat. Kvůli neschopnosti dosáhnout dohody byla 

Konference smluvních stran odročena a došlo ke svolání mimořádného zasedání 

(označovaného buď jako COP6(bis) nebo COP6.5) v červenci roku 2001 opět v Bonnu. 

Zde bylo dosaženo značného pokroku při vyjednávání o některých klíčových otázkách 

přijetím tzv. Bonnských dohod (Rozhodnutí 5/CP.6), které deklarovaly směřování 

světového společenství pod taktovkou Evropské unie k naplnění Kjótského protokolu i 

bez podpory Spojených států. Právní podobu tyto politické dohody získaly na sedmé 

Konferenci konané v listopadu téhož roku v marocké Marrákeši. Tam se smluvní strany 

dohodly na balíčku technických opatření umožňujících fungování mechanismů podle 

Kjótského protokolu. Tento rozsáhlý dokument označovaný jako tzv. Marrákešské 

dohody (Marrakesh Accords), poskytl tolik potřebný rámec pravidel a variant pro 

implementaci Protokolu.34

Další komplikace nastaly poté, co Rusko podmínilo svou ratifikaci poskytnutím 

záruk ze strany Evropské unie, že od něj v budoucnu odkoupí přebytečné emisní 

povolenky. Rusko nakonec ratifikovalo Protokol v roce 2004 a ten vstoupil v platnost 

16. února 2005.

                                                
33 Freestone, D., op. cit. supra sub 28, str. 8.
34 Ibid., str. 8 a 9.
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K 29. červnu 2010 ratifikovalo Kjótský protokol 190 států a jedna regionální 

ekonomická organizace (EU, resp. tehdejší Evropské společenství), přičemž Spojené 

státy nadále zůstávají mimo okruh smluvních stran. V případě stran uvedených v Příloze 

I představuje jejich podíl na celkových emisích skleníkových plynů 63,7%.35

2.3.2 Cíle a závazky smluvních stran

Ustanovení článku 3 Protokolu ve svém prvním odstavci vytyčuje hlavní cíl 

smluvních stran Přílohy I k Rámcové úmluvě, který spočívá ve snížení celkových 

antropogenních emisí šesti klíčových skleníkových plynů36 v průměru o 5.2% 

vzhledem k hodnotám z roku 1990, a to v období mezi roky 2008 a 2012. Pro každou 

smluvní stranu uvedenou v Příloze I je pak v Příloze B Kjótského protokolu předepsán 

specifický cíl v podobě konkrétní redukční emisní hodnoty, kterou je zavázána 

splnit. Tyto individuální závazky jsou pak pro jednotlivé země diferencovány s ohledem 

na jejich zvláštní podmínky, jako je zejména stav jejich ekonomického vývoje a přístup 

k technologiím.37 Jednotlivé procentuální hodnoty emisí se liší v rozmezí od snížení o 

8% (především pro země Evropské unie) až po zvýšení o 10% (v případě Islandu), 

přičemž pro Spojené státy je stanoven limit 7%, pro Japonsko 6% a pro Rusko 0%.38

Stanovením právně závazných emisních závazků pro jednotlivé státy Kjótský 

protokol navazuje na koncept diferencované odpovědnosti založený Rámcovou 

úmluvou.

2.3.3 Pružné mechanismy

Nejpokrokovějším institutem, který zavedl Kjótský protokol, je soubor 

"pružných, tržně založených mechanismů" (rovněž známých jako Kjótské 

mechanismy), který byl vytvořen za účelem asistence zemím uvedeným v Příloze I při 

naplňování jejich emisních cílů. Rozvoj těchto mechanismů má své kořeny 

v ustanoveních Rámcové úmluvy39, která předpokládá možnost smluvních stran 

                                                
35 Současný stav ratifikace Kjótského protokolu lze naleznout na webových stránkách: 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php.
36 Příloha A ke Kjótskému protokolu vypočítává následující skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), metan 
(CH4), oxid dusný (N 2O), částečně fluorované uhlovodíky (HFCs), zcela fluorované uhlovodíky (PFCs) a 
fluorid sírový (SF6).
37 Robinson, J. et al., op. cit. supra sub 8, str. 29.
38 Podrobná tabulka s redukčními emisními hodnotami jednotlivých smluvních stran v Příloze 2.
39 Viz článek 4 odst.2 písm. a) in fine UNFCCC.



27

redukovat své emise ve vzájemné spolupráci.40 Uvedený soubor tvoří tři nástroje, mezi 

které patří mechanismus společné implementace, mechanismus čistého rozvoje a 

mechanismus mezinárodního obchodování s emisemi.

Tržní základ pružných mechanismů spočívá ve využití rozdílů v marginálních 

nákladech na zmírnění klimatické změny v různých státech a má zabezpečit, že daného 

cíle bude dosaženo s co nejnižšími náklady, a to způsobem umožňujícím zajištění části 

závazku také redukcí emisí na území jednoho státu či odkoupením emisního oprávnění 

od druhého státu. Tato skutečnost ve svém důsledku přináší výhody i ve formě nových 

zdrojů a přenosu technologií, včetně přístupu k čistším technologiím, a přispívá tak k 

udržitelnému rozvoji.

Ustanovení článku 6 Kjótského protokolu pokládá základy mechanismu

společné implementace (Joint Implementation, dále také JI). Tento institut navazuje na 

podobný koncept, tzv. opatření zaváděných společně (Activities Implemented Jointly), 

zavedený Berlínským mandátem (podrobněji výše v oddíle 2.2.4), který zahájil 

dobrovolný pilotní program založený na projektové činnosti. Mechanismus společné 

implementace dává smluvní straně uvedené v Příloze I možnost na jinou smluvní stranu 

Přílohy I převádět nebo od ní nabýt jednotky ERU (Emission Reduction Units)

vytvořené v rámci projektů, které mohou spočívat buď ve snižování antropogenních 

emisí stanovených skleníkových plynů, nebo ve zlepšení jejich odstraňování pomocí 

propadů. Hlavním podnětem pro stranu, která provádí projekt, je výhoda spočívající

v možnosti snižovat emise v jiném státě, a to s nižšími náklady, než kdyby je 

redukovala na svém vlastním území. Hostitelské zemi z toho přitom plynou až druhotné 

užitky, jako je například pozitivní ovlivnění její ekonomiky nebo životního prostředí. 

Způsobilost k účasti na projektech společné implementace je však podmíněna 

splněním celé řady požadavků, a to jak ze strany hostitelské země, tak i ze strany 

smluvní strany nabývající jednotky ERU. Předně, dané projekty vyžadují výslovný 

souhlas obou zúčastněných smluvních stran. Za druhé, redukce skleníkových plynů, jež 

jsou výsledkem těchto projektů, musí mít subsidiární charakter k redukcím, kterých by 

bylo dosaženo i jinak. Za třetí, smluvní strana nemůže nabýt jednotky ERU, pokud 

                                                
40 Robinson, J. et al., op. cit. supra sub 8, str. 30.
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sama nesplňuje jiné povinnosti uložené jí podle Protokolu.41 Pokud dojde ke splnění 

minima stanovených podmínek, může se hostitelská země účastnit projektu společné 

implementace podle článku 6 buď pod dohledem nezávislé osoby (tzv. agenta) 

ověřujícího dosažené snížení emisí (tzv. Track Two JI), nebo, v případě dodržení 

požadavků rozsáhlého monitoringu a inventury, může toto ověření (angl. verification) 

provést i sama a poté přidělit protistraně příslušné množství jednotek ERU (Track One 

JI). Konečně, nabytí jednotek ERU nemůže nahrazovat domácí opatření k redukci 

emisí, ale musí být vždy jejich doplňkem.42 Pokud smluvní strana Protokolu nesplní své 

závazky podle článku 5 a 7 (monitoring a podávání zpráv), nezíská žádné jednotky 

ERU, ani kdyby projekt dokončila. Ačkoliv Protokol jasně hovoří o transakcích mezi 

smluvními stranami, umožňuje zapojení i subjektů ze soukromého sektoru a dokonce 

také mezinárodních organizací (jako je Světová banka).

Dohled nad ověřováním jednotek ERU je svěřen Dozorčímu výboru (JI 

Supervisory Committee), který byl zřízen na prvním setkání Konference smluvních 

stran. Tento nezávislý orgán se schází nejméně dvakrát ročně a podléhá vedení a 

pravomoci Konference, které je povinen předkládat každoroční zprávy o výsledcích své 

činnosti.43 Výbor v rámci tzv. ověřovacího řízení (v případech Track Two JI) uděluje 

akreditace nezávislým osobám, což jsou specializované právnické osoby způsobilé 

zhodnotit a kvantifikovat vliv jednotlivých projektů na redukci množství vypouštěných 

skleníkových plynů.

Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, dále také 

CDM) zakotvený v článku 12 Kjótského protokolu umožňuje zemím uvedeným 

v Příloze I financovat projekty na snížení emisí rovněž ve státech, které nepřevzaly 

redukční závazky podle Protokolu, tedy v rozvojových státech nezahrnutých v Příloze I. 

Ustanovení odstavce 2 výše uvedeného článku jasně vymezuje základní cíl, jímž je 

„napomáhat stranám, které nejsou zahrnuty do Přílohy I, dosáhnout trvale udržitelného 

rozvoje a přispět ke svrchovanému cíli Úmluvy a napomáhat stranám Přílohy I ke 

splnění jejich kvantifikovaných závazků na omezení a snížení emisí podle článku 3“. 

                                                
41 Viz články 5 a 7 Kjótského protokolu.
42 Freestone, D., op. cit. supra sub 28, str. 12.
43 Yamin, F.: Climate change and carbon markets: a handbook of emmissions reduction mechanisms, 
Earthscan publications, London 2006, str. 55 a 56.
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Toto ustanovení přináší rozvojovým zemím možnost podílet se na 

výhodách projektových investic do čistších technologií v rámci jejich ekonomické sféry. 

I když největší díl odpovědnosti za dosavadní emise vedoucí ke změně klimatu lze 

s jistotou připsat vyspělým státům, redukce emisí kdekoliv na světě má rovnocenný 

pozitivní dopad na globální klimatický systém, přičemž v zemích jako je Čína či Indie 

se nárůst budoucích emisí skleníkových plynů jeví jako velmi pravděpodobný.44

Ekonomickým základem pro zapojení rozvojových zemí do procesu snižování 

emisí je, stejně jako v případě mechanismu společné implementace, skutečnost, že 

redukce emisí je doprovázena mnohem menšími náklady v rozvojových zemích než 

v těch vyspělých.

Vytvořením zvláštních aktiv s tržní hodnotou, tzv. jednotek CER (v angl. 

Certified Emission Reductions), má mechanismus čistého rozvoje napomoci k podpoře 

investic ze soukromého sektoru do projektů příznivých pro klima, k jejichž realizaci by 

jinak nedošlo. V praxi to funguje tak, že nejprve je stanovena počáteční úroveň 

(baseline), což je stav, který by existoval bez projektu, a poté rozvojové země získávají 

jednotky CER výměnou za předepsané snížení emisí. Za účelem zajištění vícestranného 

dohledu nad udílením jednotek CER byl v roce 2001 založen desetičlenný Výkonný 

výbor CDM (Executive Board). Do jeho působnosti spadá i registrace platných CDM 

projektů a akreditace tzv. jmenovaných pracovních subjektů (Designated Operational 

Entities, DOE), což jsou zvláštní právnické osoby pověřené Konferencí smluvních 

stran, které odpovídají rovněž za ověřování a osvědčování dosažených redukcí.

Na CDM projekty, s výjimkou malých projektových činností, se aplikuje tzv.

projektový cyklus CDM (CDM Project Cycle), který se dělí na pět fází. Prvním 

krokem je návrh (Design), který mají účastníci projektu předložit spolu se stanovenými 

informacemi o zamýšleném projektu. To je předpokladem pro další fázi – tzv. 

schválení a registrace (Validation/Registration), jež představuje proces nezávislého 

hodnocení projektové činnosti jmenovaným pracovním subjektem, který zejména 

posuzuje, zda je projektová dokumentace v souladu s požadavky kladenými 

rozhodnutím 17/CP.7. Registrace je pak formálním uznáním vyhovujícího projektu jako 

CDM projektu Výkonným výborem a jsou na ní závislé všechny další kroky. Validace 

rovněž potvrzuje, že s navrhovaným projektem souhlasí hostitelská strana. Poté 

                                                
44 Freestone, D., op. cit. supra sub 28, str. 13.
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následuje monitoring, který spočívá v identifikaci, shromažďování a archivaci 

informací nezbytných pro vytvoření a implementaci plánu monitoringu, tak jak ho 

vyžadují jednotlivé metodiky CDM. Tato fáze je opět podmínkou pro další kroky –

ověření (Verification), osvědčení (Certification) a udělení jednotek CER. Ověření

představuje opakované nezávislé přezkoumání a následné určování redukcí emisí 

zjištěných na základě monitoringu, který realizují jmenované pracovní subjekty. Ty 

poté vydají i písemné osvědčení, které potvrzuje dosažené snížení antropogenních emisí 

během stanoveného období. Na jeho základě je vydán certifikát, který je později 

předložen Výkonnému výboru jako žádost o přidělení jednotek CER prostřednictvím 

tzv. CDM registru.45

Mechanismus čistého rozvoje byl předběžně spuštěn již v roce 2001, bez ohledu 

na vstup Kjótského protokolu v platnost, a doposud došlo k registraci celkem 2474

CDM projektů.46

Třetí mechanismus vytvořený článkem 17 Kjótského protokolu umožňuje 

mezinárodní obchodování s emisemi (International Emissions Trading, dále rovněž 

IET). V ekonomické praxi tento mechanismus představuje velice silný nástroj, neboť 

vede ke snížení celkových světových nákladů k dosažení emisních cílů podle článku 3 

Protokolu. Smluvní strany uvedené v Příloze B, tzn. státy s kvantifikovanými závazky, 

mají přístup k přidělenému množství jednotek (Assigned Amount Units, dále též 

jednotky AAU), které mohou na základě podrobných postupů stanovených 

v Marrákešských dohodách mezi sebou převádět a nabývat za účelem splnění daných 

závazků. Ve výsledku je pak dosaženo mnohem efektivnějšího využití prostředků 

k redukci emisí, protože státy, ve kterých jsou náklady na snižování emisí nízké, mohou 

přebytečné jednotky AAU nabídnout ke koupi jiným smluvním stranám bez takovýchto 

výhod.

Tím dochází k vytvoření nové komodity ve formě redukcí a odstranění emisí, a 

protože oxid uhličitý představuje hlavní antropogenní skleníkový plyn, často se hovoří o 

obchodu, respektive  trhu s uhlíkem (Carbon Trading, resp. Carbon Market). Vedle 

jednotek AAU lze však na tomto trhu obchodovat i s jinými druhy jednotek, a to jednak 

                                                
45 Rozhodnutí 17/CP.7, příloha, části C až J; Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 31 – 33.
46 Stav ke dni 8.11.2010. Podrobný přehled lze naleznout na webových stránkách: 
http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html.
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s tzv. jednotkami "odstranění" (Removal Units, dále též jednotky RMU) v případech 

využívání či změny využívání půdy a lesnictví, což jsou aktivity pod souhrnným 

označením LULUCF (viz. níže), tak i s výše uvedenými jednotkami ERU (v případě 

JI projektů) a CER (u CDM projektů). Za účelem zabránění situaci, kdy smluvní strana 

prodá velké množství jednotek a v důsledku toho není poté sama schopna dodržet 

vlastní závazky, bylo stanoveno minimální množství Kjótských jednotek, které státy 

musí uchovat ve svých národních registrech po celou kontrolní dobu. Tato rezerva, 

označovaná jako tzv. rezerva pro obchodovací období (commitment period reserve,  

dále též CPR), která „nepoklesne pod 90% přiděleného množství smluvní strany 

vypočteného podle čl. 3 odst. 7 a 8 Protokolu, nebo 100% pětinásobku posledních 

aktuálních revidovaných inventur. Z takto získaných dvou hodnot se vybere menší 

z nich“.47

Dohled nad jednotlivými operacemi s kjótskými jednotkami vykonává nezávislá 

mezinárodní evidence transakcí (International Transaction Log, dále též ITL) zřízená 

a spravovaná Sekretariátem Úmluvy. ITL ověřuje transakce uskutečněné v rámci 

jednotlivých registrů, aby se zajistilo dodržení pravidel dohodnutých smluvními 

stranami Protokolu.48 V případě spuštění operace, nebo před jejím ukončením, je daný 

národní registr povinen uvědomit o této skutečnosti ITL, jež následně provede 

automatickou kontrolu. V případě, že určitá transakce týkající se daných jednotek je 

shledána jako odporující, protože došlo k překročení uvedených CPR limitů, je 

příslušný národní registr povinen tuto transakci zastavit. Všechny již převedené 

jednotky jsou prohlášeny za neplatné do doby, než je znovu obnovena úroveň CPR. 

Veškeré zjištěné nesrovnalosti musí být postoupeny Sekretariátu jako součást revizního 

řízení podle článku 8 Kjótského protokolu. Pokud není nalezen žádný problém, mohou 

registry dokončit danou operaci, o čemž jsou opět povinny podat zprávu ITL, která 

všechny transakce zaznamenává a publikuje.49

Režimy obchodování s emisemi vytvořené článkem 17 Kjótského protokolu 

mohou sloužit jako účinné nástroje klimatické politiky jak na úrovni mezinárodní, tak i 

na úrovni národní a regionální. V rámci těchto režimů stanoví jednotlivé vlády soubor 

emisních povinností, které mají být splněny ze strany zúčastněných subjektů. 

                                                
47 Rozhodnutí -/CMP.1, bod 6.; Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 28. 
48 Viz webová stránka http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php.
49 Marrákešské dohody, rozhodnutí 19/CP.7 odst. 2. 
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V současné době je největším takovým systémem režim emisního obchodování 

Evropské unie (podrobněji v níže v kapitole 3.2).

2.3.4 Další nástroje Kjótského protokolu

Vedle pružných mechanismů vytváří Kjótský protokol celou řadu dalších 

významných nástrojů, jejichž úkolem je především zajistit jeho efektivní provádění. 

Detailní pravidla těchto prostředků jsou stanovena v Marrákešských dohodách.

Stěžejní úloha při naplňování výše uvedených závazků smluvních stran Přílohy I 

je přisouzena uskutečňování vnitrostátních politik a opatření. O jejich vzájemném 

poměru k pružným mechanismům jsou smluvní strany povinny informovat ve svých 

národních sděleních. Článek 2 Protokolu demonstrativně vypočítává jednotlivé 

vnitrostátní politiky a opatření, které je třeba realizovat s ohledem na místní podmínky. 

Patří sem například posilování energetické efektivity v různých odvětvích národního 

hospodářství, ochrana a posilování propadů a rezervoárů skleníkových plynů, výzkum, 

vývoj a podpora využití nových obnovitelných zdrojů energie či redukce emisí 

v dopravním sektoru.50

Ustanovení článku 4 Protokolu zavádí institut tzv. bublin (bubbles)51, který 

dává smluvním stranám uvedeným v Příloze I možnost uzavřít dohodu spočívající ve 

společném plnění jejich závazků podle článku 3. Tento soubor společných závazků 

zúčastněných států (viz bublina) je poté považován za splněný, pokud výsledný součet 

emisí těchto zemí nepřesáhne jim přidělené množství. V případě, že strany nesplní svůj 

společný závazek ke snížení emisí, odpovídá každá zúčastněná strana za vlastní 

redukční závazek stanovený v této dohodě. Tento institut se široce uplatňuje především 

v rámci Evropské unie, na jejíž půdě došlo už v roce 1998 k uzavření tzv. dohody o 

sdílení břemene (burden-sharing agreement, podrobněji o této otázce v části 3 

podkapitola 3.1.1).

Dalším neméně významným prostředkem k dosahování redukčních závazků jsou 

činnosti známé pod zkratkou LULUCF, které upravuje článek 3 odst. 3 a 4 Protokolu. 

Zde jsou zahrnuty aktivity typu využívání půdy (Land-Use), změny ve využívání půdy 

(Land-Use Change) a lesnictví (Forestry). Tyto činnosti mohou z hlediska nákladů 

                                                
50 Článek 2 odst. 1 písm. a) Kjótského protokolu.
51 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 691.
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představovat poměrně účinný způsob pro kompenzaci vznikajících emisí, a to buď 

podporou odbourávání skleníkových plynů z atmosféry (např. prostřednictvím 

zalesňování či obnovy lesů), anebo na základě snižování emisí (zejména díky omezení 

odlesňování).52 Definice a podrobnější pravidla aktivit LULUCF byla stanovena 

v Marrákešských dohodách, v rozhodnutích 11/CPP.7 a 12/CP.7.

Důležitým faktorem ovlivňujícím celkovou efektivitu provádění Kjótského 

protokolu je systém monitoringu a podávání zpráv (reporting). Pro jeho fungování 

byla každá smluvní strana podle článku 5 povinna zavést zvláštní národní systém pro 

odhad emisí skleníkových plynů způsobených lidskou činností. Článek 8 pak 

upravuje přezkumné řízení, v jehož rámci jsou získaná data o emisích předkládána 

speciálnímu týmu expertů řízenému Sekretariátem. Tyto informace jsou přezkoumávány 

každoročně jako součást národních inventur nebo sdělení. Výstupem práce expertní 

skupiny je zevrubné a ucelené technické zhodnocení všech aspektů provádění 

Kjótského protokolu smluvní stranou ve formě hodnotící zprávy pro Konferenci. Ta je 

postoupena Sekretariátu, který ji zpracuje do podoby tzv. otázek implementace a 

předloží Komisi pro dodržování Kjótského protokolu podle článku 18. Konference 

smluvních stran všechny takto získané informace posoudí a na tomto základě vydá 

konkrétní rozhodnutí v souvislosti s prováděním Protokolu.

2.3.5 Vynucování závazků

Vrcholným prostředkem pro zajištění souladu činnosti smluvních stran 

Protokolu s jejich převzatými závazky je tzv. řízení pro neplnění ustanovení 

Kjótského protokolu (Non-compliance procedure) podle článku 18. Mechanismus 

vytvořený tímto článkem je konstruován tak, aby byla posílena environmentální 

integrita Protokolu, aby byl podpořen trh pro obchodování s emisemi a zajištěna 

transparentnost při kontrole činnosti smluvních stran. Cílem je usnadnit, prosazovat a 

vynutit dodržování závazků podle Kjótského protokolu. Toto řízení zaujímá pro svou 

komplexnost a důslednost velmi silné postavení mezi podobnými systémy v souvislosti 

s dodržováním mnohostranných dohod v oblasti životního prostředí.53

                                                
52 Viz webová stránka http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3060.php.
53 Viz http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/3024.php.
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Orgánem, kterému byla rozhodnutím 24/CP.7 svěřena působnost v této oblasti, 

je Výbor pro dodržování Protokolu (Compliance Committee, dále též ComCom), jež 

je tvořen dvěma sekcemi. Zatímco pomocná sekce (Facilitative branch) plní poradní a 

asistenční funkci za účelem pomoci státům při plnění jejich závazků, donucovací sekce

(Enforcement branch) odpovídá za určení důsledků nedodržení ustanovení Protokolu.  

Výbor se rovněž schází na společném zasedání, na němž jsou zastoupeny obě dvě sekce.

V případě, kdy se zjistí, že smluvní strana přesáhla přidělené množství emisí a 

nesplnila tak svůj závazek podle článku 3 odst. 1 Protokolu, donucovací sekce přijme 

opatření, které má v prvé řadě směřovat k nápravě požadovaného stavu. V případě, že se 

takový postup jeví jako zjevně neúčelný, uloží se sankce, která může spočívat ve 

veřejném prohlášení, že smluvní strana porušuje své závazky (což má do určité míry 

zahanbující efekt). Lze po ní také požadovat náhradu rozdílu mezi jejími emisemi a 

množstvím přiděleným v následujícím závazkovém období, navíc s navýšením o 30%, 

nebo vypracování zvláštního plánu, který musí obsahovat prostředky, jimiž hodlá 

zabránit dalšímu porušování Protokolu, a časový rámec pro jeho realizaci. Zároveň lze 

pozastavit oprávnění k využívání kjótských pružných mechanismů (zejména pak 

obchodování s emisemi).54

Takové sankce s sebou mohou přinášet dalekosáhlé následky, což je zvýrazněno 

skutečností, že proti rozhodnutím obou sekcí Výboru se nelze odvolat (to pouze 

v případech rozhodnutí týkajících se emisních cílů). Je proto v zájmu každé smluvní 

strany své závazky plynoucí z Protokolu dodržovat.55 Zásadním problémem nicméně 

zůstává fakt, že do dnešní doby nebyla přijata změna Protokolu požadovaná článkem 

18, která by uvedeným procedurám propůjčila závazné následky. V praxi se tedy řízení 

pro neplnění závazků míjí svým účinkem a záleží jen čistě na státech samotných, zda

své povinnosti splní anebo je budou ignorovat.

2.3.6 Institucionální a finanční zajištění

O institucích v rámci kjótského systému lze všeobecně říci, že kopírují podobný

systém založený Rámcovou úmluvou. Nicméně Konference zde vystupuje pod 

rozšířeným označením – Konference smluvních stran sloužící jako zasedání 
                                                
54 Rozhodnutí 24/CP.7, příloha, článek V a XV.
55 Viz http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/3024.php.
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smluvních stran Kjótského protokolu (dále ve zkratce COP/MOP). Podle článku 13

Protokolu má COP/MOP pravomoc přijímat rozhodnutí za účelem efektivního 

provádění Protokolu. Smluvní strany Rámcové úmluvy, jež nejsou stranami Kjótského 

protokolu, mají možnost účastnit se COP/MOP jako pozorovatelé s tím, že je jim odňato 

hlasovací právo. Mezi hlavní úkoly COP/MOP dále mj. patří hodnocení 

environmentálních, ekonomických a sociálních účinků, včetně jejich společného dopadu 

na dosahování cílů sledovaných Protokolem, poskytování a usnadňování výměny 

informací o opatřeních přijatých smluvními stranami v souvislosti s bojem proti změně 

klimatu a koordinace těchto opatření, vydávání doporučení týkajících se všech aspektů 

efektivního provádění Protokolu či vyhledávání dalších finančních zdrojů. Velký 

význam má rovněž pravomoc přijímat změny Kjótského protokolu či jeho příloh, které 

jsou schvalovány i na návrh smluvních stran, a to zpravidla formou konsensu či 

tříčtvrtinovou většinou přítomných a hlasujících stran.

První zasedání COP/MOP proběhlo v prosinci roku 2005 v kanadském 

Montrealu souběžně s jedenáctým zasedáním Konference smluvních stran (COP11).56

V kjótském systému sehrávají významnou roli i instituce založené Rámcovou 

úmluvou v čele se Sekretariátem. Dále zde působí i oba podpůrné orgány: Pomocný 

orgán pro vědecké a technologické poradenství (SBSTA) a Pomocný orgán pro 

provádění úmluvy (SBI).

Vedle toho byly vytvořeny i zvláštní orgány čistě pro účely Kjótského 

protokolu: Dozorčí výbor JI, Výkonný výbor CDM a Výbor pro dodržování 

protokolu (podrobněji výše v podkapitole 2.3.3).

2.4 Post-kjótská vyjednávání a předpokládaný budoucí vývoj režimu na 

ochranu klimatu

2.4.1 Akční plán z Bali

Mezi 3. a 15. prosincem roku 2007 proběhla na indonéském ostrově Bali další 

konference OSN o změně klimatu (COP13/MOP3), kde se zástupci 187 zemí shodli na 

nezbytném dvouletém harmonogramu (tzv. Bali Roadmap), během něhož mělo dojít 

                                                
56 Viz http://unfccc.int/kyoto_protocol/kyoto_protocol_bodies/items/2772.php.
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k přípravě nástupnické dohody ve vztahu ke Kjótskému protokolu, jehož redukční cíle

vyprší v roce 2012. Jako součást tohoto harmonogramu byl přijat Akční plán 

(Rozhodnutí 1/CP.13) určující směr jednání až do roku 2009 a dále celá řada dílčích 

ujednání o spuštění mechanismů pro převod technologií, o zastavení či omezení 

odlesňování nebo o zahájení programů pro zachycování emisí. Smluvní strany se zde 

také domluvily na zřízení tzv. Adaptačního fondu, jenž má pomoci rozvojovým zemím 

s financováním opatření na přizpůsobení se účinkům změny klimatu. Pozitivním 

signálem pro jednání byla především změna v postoji Spojených států, které spolu 

s Austrálií doposud neratifikovaly Kjótský protokol. Tento největší světový původce

emisí na konferenci sice poprvé otevřeně uznal vážnost situace, nicméně stále trval na 

svém požadavku, aby se rozvojové země, a to obzvláště Čína, Indie a Brazílie, zavázaly 

k redukci emisí skleníkových plynů ve stejné míře jako vyspělé státy.

Následující konference v polské Poznani (COP14/MOP4) v prosinci roku 2008 

žádné zásadní změny nepřinesla.

2.4.2 Konference o změnách klimatu v Kodani (COP15)

Vlna optimismu a naděje doprovázela přípravy 15. Konference o změnách 

klimatu, která proběhla ve dnech 7. až 18. prosince 2009 v dánské metropoli Kodani, a 

to zejména díky změněnému postoji Spojených států, které se poprvé po dlouhé době 

zavázaly naplno angažovat v této oblasti.  Dokument, který měl být na Kodaňském 

Summitu podepsán, měl navázat na Kjótský protokol, jehož platnost má vypršet v roce 

2012. Navzdory velkému tlaku a očekávání se podařilo přijmout pouze právně 

nezávaznou dohodu, a to jen díky závěrečným snahám několika zemí (tj. USA, Číny, 

Indie, Brazílie a Jižní Afriky) vyhnout se tak hrozbě naprostého neúspěchu. Tato 

politická deklarace však nebyla přijata formou konsensu, protože se proti ní postavila 

malá skupina zemí v čele s Bolívií, Venezuelou a Súdánem, které ji ostře odmítly. 

V závěrečném rozhodnutí jednání, jehož se účastnilo 193 zemí, se proto uvádí: 

"Konference vzala na vědomí Kodaňskou dohodu.“ Tato formulace tak rovněž činí 

dohodu platnou, a přitom se vyhýbá jejímu přímému schválení.

Kodaňská dohoda uznává závěry vědeckých studií a doporučení IPCC a za 

dlouhodobý cíl označuje udržení růstu teploty pod 2°C, ale již neobsahuje konkrétní 

limity pro omezení emisí, jež jsou nezbytné pro dosažení daného cíle. Součástí dohody 
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tak jsou prázdné přílohy, ve kterých měly zúčastněné státy do konce ledna 2010 

kvantifikovat konkrétní závazky ke snížení produkce skleníkových plynů. Ve výsledku 

se zdá, že dohoda v určitých aspektech spíše podlamuje akční plán z Bali, než aby ho 

dále rozvíjela. Jedním z mála konkrétnějších návrhů, který se podařilo prosadit, je 

vyčíslení finanční podpory, jež by měla směřovat do rozvojových států. Vyspělé země 

jim mají na boj s klimatickými změnami poskytnout 30 miliard dolarů mezi roky 2010 a 

2012, a následně až 100 miliard dolarů ročně do roku 2020. Tento kolektivní finanční 

příspěvek má být poskytnut jak z veřejných a soukromých zdrojů, tak i z inovativních 

zdrojů, které však nejsou dohodou blíže specifikovány. Má pomoci reagovat na 

konkrétní potřeby jednotlivých států a zajistit jim nové prostředky na adaptační opatření 

a zároveň podpořit transformaci na nízkouhlíkový model rozvoje.

Podstatným nedostatkem zůstává skutečnost, že kodaňská dohoda zcela postrádá 

podrobnější plán, jak přiblížit vytvoření nového právně závazného nástroje pod záštitou 

Rámcové úmluvy (UNFCCC) po skončení platnosti redukčních cílů Kjótského 

protokolu v roce 2012. Proto je třeba veškeré současné úsilí směřovat k šestnácté 

Konferenci smluvních stran (COP16) v Mexiku v listopadu roku 2010, kde by již mělo 

dojít k přijetí plnohodnotného a akce schopného nástupce Kjótského protokolu.

2.4.3 Budoucnost režimu na ochranu klimatu

Budoucnost mezinárodní spolupráce v oblasti změny klimatu se v současné době 

nejeví příliš zřetelně. Globální vyjednávání o klimatu v posledních letech naznačují, že 

dosažení shody v klíčových otázkách boje proti klimatickým změnám bude čím dál víc 

složitější. Státy, včetně po dlouhou dobu stranou stojících Spojených států, již sice 

dosáhly všeobecného konsensu o tom, že člověkem způsobené emise skleníkových 

plynů mají za následek zvýšenou teplotu a stále rychleji se měnící zemské klima, 

v důsledku čehož budou nuceny přijmout podstatná opatření v tomto ohledu. Nicméně 

těmi nejistými skutečnostmi nadále zůstávají otázky typu - jakou úroveň snížení emisí 

lze po státech požadovat, jak vysoké koncentrace skleníkových plynů lze považovat za

přípustné či jaký vzestup teploty lze dopustit, aniž by došlo ke globální klimatické 
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pohromě. Tyto otázky jsou mezi sebou navzájem úzce propojeny a odpovědi na ně 

vyžadují patřičnou politickou odezvu.57

K tomu, aby byl nastolen silný mnohostranný režim v této oblasti, je zapotřebí 

přijmout adekvátní dokument, který naváže na Kjótský protokol, a dále dosáhnout toho, 

že bezprecedentně primární úlohu v boji proti změně klimatu převezmou Spojené státy

a že tohoto procesu se ve zvýšené míře budou účastnit největší rozvojové státy se všemi 

závazky, které to s sebou přináší.

Zatím poslední sjednávání závazků pro období po roce 2012, které vyvrcholilo 

velkým neúspěchem na kodaňské konferenci, opět poukázalo na nedostatky ve 

společném koordinovaném postupu všech zúčastněných států spočívající zejména 

v protichůdných zájmech určitých zemí. Vágnost přijatého dokumentu jen doložilo 

neschopnost světových lídrů překonat zablokovaná jednání a pokusit se naleznout 

společnou řeč k nejvýznamnějším otázkám budoucího režimu na ochranu klimatu. Je 

zřejmé, že v rámci Světového společenství se postupně začíná prosazovat trend, kdy 

směr jednání již neudává pouze úzká skupina silných zemí, ale stále větší slovo 

získávají skupiny rozvojových zemí, bez jejichž účasti je dosažení sledovaných cílů jen 

těžko splnitelné.

Objevují se názory,58 že by budoucí vyjednávání o klimatu mohla spočívat spíše 

v mezinárodním obchodu nebo ve vyjednávání o komoditách (např. vytvořením 

pravidel pro obchod s uhlíkovými kredity), než čistě v přijetí typické environmentální 

dohody. Jednání ohledně vlastních cílů či časového harmonogramu budou nadále 

významná, ale skutečný tlak na všechny státy bude kladen v tom směru, že budou 

nuceny přijmout stanovená pravidla, aby se mohly stát plnohodnotnými účastníky 

vznikajícího trhu s uhlíkem.

                                                
57 Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 725.
58 Např. Hunter, D., Salzman, J., Zaelke, D., op. cit. supra sub 3, str. 728.
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3. PRÁVNÍ ÚPRAVA NA ÚROVNI EVROPSKÉ UNIE

3.1 Vývoj klimatické politiky Evropských společenství / Evropské unie a 

její právní základy

Evropská společenství, resp. Evropská unie59, plní již od samého počátku boje 

proti změně klimatu vedoucí úlohu a to jak na evropské, tak i na mezinárodní úrovni. 

Základem pro přijímání právních nástrojů v rámci Unie jsou články 174 až 176 

Smlouvy o Evropské unii (odpovídající změnám po přijetí Lisabonské smlouvy), které 

tvoří samostatnou kapitolu XIX s označením 'Životní prostředí'. Kromě toho jsou 

rovněž přijímány zvláštní programové dokumenty, které právní povahu sice zpravidla 

nemají, ale na jejich základě a v jimi vytvořeném rámci dochází k tvorbě práva. 

Nejobecnějšími z nich jsou tzv. akční programy pro životní prostředí.

Samotná problematika klimatické změny se objevila v environmentálních 

akčních programech poměrně nedávno. V první fázi se Společenství zaměřilo na otázku 

tzv. chlor-fluorovaných uhlovodíků (dále také CFCs), které byly původně považovány 

za jedinou příčinu poškozování ozónové vrstvy. Teprve v roce 1980 došlo k přijetí 

nařízení týkajících se těchto látek, jež byly posléze rozšířeny a posíleny. Třetí akční 

program (pro roky 1982 – 1986) uvádí, že Komise „bude pokračovat ve studiu účinků

určitých chemických látek, jako jsou chlor-fluorované uhlovodíky, na ozónovou vrstvu, 

ve stratosféře a na zemské klima“.60

Klimatická změna byla poprvé uznána za problém, který je nutno řešit skrze 

environmentální politiku Společenství, ve čtvrtém akčním programu, který pokrývá 

období let 1987 až 1992. Navzdory skutečnosti, že dosud chybělo dostatečné množství 

věrohodných důkazů o tom, že člověkem způsobené emise skleníkových plynů mohou 

mít dopad na klima, byla v tomto dokumentu zdůrazněna nutnost zabývat se mj. i 

                                                
59 Pro účely této diplomové práce je v textu užíváno obou pojmů, neboť v určitých případech je namístě 
vyjádřit rozdíl mezi těmito entitami. Označení „Evropské společenství“ je používáno v souvislosti s první 
etapou vývoje klimatické politiky na evropské úrovni (tzn. do přijetí Maastrichtské smlouvy, neboli 
Smlouvy o EU). Označení „Evropská unie“ je pak užíváno v kontextu současném (tzn. od vstupu v 
platnost Maastrichtské smlouvy v roce 1993, včetně změn po přijetí Lisabonské smlouvy, která je 
v platnosti od 1.12.2009).
60 Třetí akční program Evropského společenství pro životní prostředí (1982-1986) O.J. C46/1, č. 21.
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rostoucími koncentracemi oxidu uhličitého v atmosféře, jež mohou mít za následek 

některé dlouhodobé problémy, jako je změna klimatu.

V pátém akčním programu (pro období 1993 – 2000) byl již boj proti 

klimatické změně označen jako jedno ze sedmi prioritních témat politiky životního 

prostředí Unie a zároveň jako problematika vyžadující nový přístup v evropské právní 

úpravě. Podle tohoto programu lze sledovaných cílů dosáhnout pouze aplikací širokého 

okruhu nástrojů, zejména legislativního charakteru (základní úroveň ochrany), ale také 

instrumentů tržního charakteru směřujících k 'internalizaci externalit'.61 Došlo rovněž 

k identifikaci oblastí, kterým lze přičítat původ emisí základních skleníkových plynů 

majících vliv na změnu klimatu: oxid uhličitý (CO2) vzniká především při spalování 

fosilních paliv (v energetice, průmyslu a dopravě) a při odlesňování; chlor-fluorované 

uhlovodíky vznikají zpravidla při průmyslové výrobě; metan se uvolňuje při 

zemědělské činnosti, v energetice či v souvislosti se skladováním odpadu.

V roce 1993 přijala Evropská unie rozhodnutí,62 kterým ratifikovala Rámcovou 

úmluvu o změně klimatu (UNFCCC) a následně spolu se svými členskými státy sehrála 

významnou roli při vyjednávání vedoucího ke schválení Kjótského protokolu v roce 

1997 (blíže k tomuto tématu v následující podkapitole 3.1.1).

Ačkoliv Evropská unie do roku 2000 podnikla některé podstatné kroky 

k omezení emisí skleníkových plynů, tak současně uznala, že je zapotřebí přijmout další 

opatření směřující k naplnění jejích závazků podle Protokolu. Za účelem určení 

nejefektivnějších politik a opatření z hlediska životního prostředí a nákladů na uvedené 

redukce byl Evropskou komisí v březnu roku 2000 spuštěn Evropský program pro 

změnu klimatu (European Climate Change Programme, dále též ECCP). Ten spočívá 

v konzultačním procesu, na kterém se podílejí jak členové Komise a odborníci 

z jednotlivých členských států, tak představitelé z oblasti průmyslu a ekologických 

skupin. Úkolem ECCP je identifikovat a rozvíjet všechny nezbytné součásti evropské 

strategie při provádění Kjótského protokolu. Uvnitř ECCP bylo zřízeno jedenáct 

pracovních skupin, které jsou rozlišeny podle jednotlivých oblastí (jako jsou např. 

                                                
61 Robinson, J. et al., op. cit. supra sub 8, str. 32 a 33.
62 Rozhodnutí Rady 94/69/ES ze dne 15.12.1993.



41

oblasti emisního obchodování, společné implementace, pružných mechanismů, 

energetické účinnosti či dopravy).63

Aktivní činnost Evropské komise v boji proti změně klimatu byla ještě více 

zvýrazněna přijetím Šestého akčního programu s podtitulem: "Životní prostředí 

2010: Naše budoucnost je v našich rukou" ("Environment 2010: Our Future, Our 

choice"),64 který se vztahuje na období let 2002 až 2012. Tento program byl jako první 

přijat společným rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady podle článku 175 odst. 3 

SES, což mu ve spojení s ustanovením článku 249 SES (závaznost ve všech částech pro 

všechny určené členské státy) uděluje na rozdíl od předchozích akčních programů 

právní závaznost. Nicméně, právní účinek lze těmto ustanovením přiznat pouze na poli 

akademickém, neboť žádné z ustanovení Šestého programu není v současném kontextu 

schopné samo o sobě nést tento účinek z důvodu přílišné obecnosti. To mu však neupírá 

alespoň určitou sílu politickou. Program zařadil změnu klimatu mezi čtyři hlavní 

priority a za svůj dlouhodobý cíl označil zabránit globálnímu růstu teploty o více než 

2°C oproti preindustriální éře, a to v souladu s Rámcovou úmluvou stabilizací 

koncentrací skleníkových plynů na takové úrovni, která nevede k nepřirozeným 

výkyvům v globálním klimatu. Uvedených cílů má být dosaženo prostřednictvím účinné 

legislativy, včetně její důsledné implementace, a posílením společných a 

koordinovaných politik a opatření pro různá odvětví. Role stěžejního prostředku je 

připisována i systému obchodování s emisemi v rámci EU.

V lednu roku 2007 vydala Evropská komise sdělení, které představuje 

integrovaný návrh týkající se energie a změny klimatu. V něm byl představen soubor 

opatření, která je třeba přijmout, aby bylo dosaženo cíle v podobě omezení globální 

teploty o 2°C. K jeho uskutečnění má vést požadavek snížení emisí skleníkových 

plynů v rozvinutých zemích do roku 2020 o 30% v porovnání s úrovní z roku 1990. 

Dále bylo navrženo, aby Evropská unie nadále plnila vedoucí úlohu v této oblasti 

zejména tím, že se sama nezávisle na jiných státech zaváže ke snížení vlastních emisí 

nejméně o 20% do roku 2020 a v případě širší mezinárodní dohody dokonce o 30%.65

Prostředky, jimiž má být dosaženo uvedených cílů, jsou především systém obchodování 

                                                
63 Robinson, J. et al., op. cit. supra sub 8, str. 34 a 35.
64 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1600/2002/EC, OJ L 242.
65 Robinson, J., et al., op. cit. supra sub 8, str. 36 a 35.
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s emisemi a jiná opatření energetické politiky. Evropská komise zde navíc vyjádřila 

odhodlání členských států využívat do roku 2020 20% energie z obnovitelných 

zdrojů. Sdělení se stalo součástí uceleného souboru opatření, jehož cílem je zavést 

novou energetickou politiku pro Evropu a přispět k pokračující mezinárodní diskuzi o 

budoucí globální dohodě o boji proti změně klimatu po roce 2012.

Vedle otázky snižování emisí se Evropská unie v současné době zabývá i 

možnostmi adaptace na změnu klimatu. Prvním dokumentem, který v jednotlivých 

členských státech rozpoutal diskuzi o této problematice, byla Zelená kniha publikovaná 

Evropskou komisí v červnu roku 2007. Řeší se v ní konkrétní dopady klimatické změny 

a implementace jednotlivých adaptačních opatření do vnitrostátních a zahraničních 

politik a to jak na evropské, tak i na národní, regionální a místní úrovni. V Zelené knize 

byl zároveň zdůrazněn význam koordinace při výměně výsledků výzkumu a zkušeností 

s adaptačními opatřeními v rámci členských státu EU i rozvojových zemích. Na 

podkladě poznatků získaných při projednávání tohoto dokumentu zveřejnila Evropská 

komise 1. dubna 2009 mnohem detailnější tzv. Bílou knihu s podtitulem 

„Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci.“ Ta 

vychází z návrhu na vytvoření dvoufázového strategického rámce pro přizpůsobení se 

změně klimatu v rámci EU. Účelem první fáze je vybudovat pevnou znalostní základnu 

a zajistit výměnu informací mezi členskými státy, k čemuž má sloužit nová internetová 

databáze, tzv. Evropský informační systém pro dopady změny klimatu a adaptace

(Clearing House Mechanism). Dalším významným bodem je zhodnocení a následná 

integrace adaptačních opatření do klíčových politik Evropské unie a posílení 

mezinárodní spolupráce v této oblasti. Ve druhé fázi dochází k hodnocení získaných 

poznatků, na což navazuje volba dalšího strategického postupu.

Rozvojem a sledováním naplňování cílů stanovených v Bílé knize je pověřena 

Řídící skupina pro dopady změny klimatu a adaptace (Impact and Adaptation 

Steering Group), která je složena ze zástupců zainteresovaných členských států pod 

vedením pověřeného pracovníka Evropské komise.66

Výše uvedené programové dokumenty stanovily obecné principy, zásady a cíle, 

na jejichž základě byla od počátku 90. let na území Evropských společenství přijata celá 

                                                
66 Viz http://www.mzp.cz/cz/bila_kniha.
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řada konkrétních právních předpisů a jiných opatření. O nich bude blíže pojednáno 

v dalších podkapitolách.

3.1.1 Evropská společenství a Kjótský protokol

Dne 13. června 1992 Evropské společenství podepsalo Rámcovou úmluvu OSN 

o změně klimatu, která byla následně schválena rozhodnutím Rady 94/69/ES a 

UNFCCC pro něj vstoupila v platnost dne 21. března 1994. Během vyjednávání 

Kjótského protokolu sehrálo Společenství velice aktivní roli a silně tlačilo ostatní státy, 

aby výsledný dokument zahrnoval mechanismus, jenž by dával jeho členským státům 

možnost plnit závazky plynoucí z Protokolu společně (tzv. koncept bublin, viz výše). 

Příčinou těchto tlaků byly rovněž obavy z možných komplikací, které by mohly 

vzniknout při sjednávání samostatných redukčních cílů pro jednotlivé členské státy. 

Proto Společenství usilovalo o ujednání cíle pro EU jako celek s tím, že tento závazek 

následně vnitřně přerozdělí mezi členské státy prostřednictvím dohody o sdílení 

závazků (viz dále).67 Ustanovení článku 4 společně s článkem 24 odst. 2 Kjótského 

protokolu tedy založilo společnou odpovědnost členských států za plnění svého 

kvantifikovaného závazku, pokud výsledný součet emisí těchto zemí nepřesáhne jim 

přidělené množství. Následně, v souladu s článkem 10 SES, resp. současným článkem 4 

odst. 3 SEU, mají členské státy individuálně a společně povinnost přijmout veškerá 

vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, která jsou důsledkem činnosti 

orgánů Společenství, usnadňovat plnění těchto závazků a zdržet se jakýchkoliv opatření, 

jež by mohla jejich plnění ohrozit.

Dne 25. dubna 2002 přijala Rada rozhodnutí 2002/358/ES, kterým schválila 

Kjótský protokol a rozhodla o společném plnění závazků z něj vyplývajících. Příloha II 

tohoto rozhodnutí stanovila kvantifikované závazky na omezení a snížení emisí 

dohodnuté členskými státy pro období let 2008 až 2012. Tato tzv. dohoda o sdílení 

závazků v rámci EU (EU burden-sharing agreement) je základem implementace 

Kjótského protokolu v EU a díky jejímu zahrnutí ve výše uvedeném rozhodnutí získává 

právní závaznost podle evropského práva. Podíly jednotlivých států na celkovém cíli 

                                                
67 Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 77.
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Společenství jsou odstupňovány mj. s ohledem na jejich ekonomickou sílu a strukturu 

energetického sektoru nebo průmyslu.68

V současném kontextu je třeba zdůraznit, že uvedený celkový redukční cíl 

Společenství podle Kjótského protokolu je sdílen pouze mezi státy, které byly členy EU 

v době přijetí Kjótského protokolu (čili státy původní evropské patnáctky). Z deseti 

zemí, které k Unii přistoupily k 1. březnu 2004, jich má 8 stanovený samostatný 

redukční cíl,69 přičemž Malta a Kypr nemají dané žádné cíle, neboť nejsou zahrnuty 

v Příloze I k Rámcové úmluvě. Rumunsko a Bulharsko, které k EU přistoupily k 1. 

lednu 2007, mají shodné cíle ve výši -8% ve vztahu k úrovním z roku 1990.70

Důkladná implementace Kjótského protokolu má být zajištěna prostřednictvím 

národních mechanismů pro monitorování emisí skleníkových plynů založených 

podle rozhodnutí EP a Rady 280/2004/ES.71 To vytváří rámec nejen pro monitorování 

antropogenních emisí skleníkových plynů, ale i pro hodnocení pokroku při plnění 

emisních závazků. Dále ukládá členským státům povinnosti při provádění Rámcové 

úmluvy a Kjótského protokolu (zejména povinnost vytvořit národní registry a sestavit 

národní programy týkající se změny klimatu) a v neposlední řadě zavádí mechanismus 

pro zajištění včasného, transparentního a přesného podávání zpráv o těchto otázkách 

Evropským společenstvím a členskými státy.

Na základě rozhodnutí 280/2004/ES byl na úrovni Společenství vytvořen 

ústřední inventární systém, jehož úkolem je především sloužit ke koordinaci 

jednotlivých národních inventur emisí a propadů skleníkových plynů po stránce 

obsahové i časové. Evropská komise poté každoročně hodnotí pokrok členských států a 

celé EU při plnění kjótských závazků a předkládá o tom zprávu Radě a Evropskému 

parlamentu. Na základě takto získaných dat musí EU a členské státy podat sekretariátu 

                                                
68 Emisní cíle pro jednotlivé členské státy jsou seřazeny podle velikosti následovně: Lucembursko -28%, 
Dánsko -21%, Německo -21%, Rakousko -13%, Spojené království -12,5%, Belgie -7,5%, Itálie -6,5%, 
Nizozemí -6%, Finsko 0%, Francie 0%, Švédsko +4%, Irsko +13%, Španělsko +15%, Řecko +25% a 
Portugalsko +27% (vše ve vztahu k úrovním z roku 1990).
69 Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko mají emisní cíl shodný ve výši -8% 
ve vztahu k úrovním z roku 1990 a Maďarsko a Polsko ve výši -6%.
70 Robinson, J. et al., op. cit. supra sub 8, str. 33 a 34.
71 Toto rozhodnutí zrušilo původní rozhodnutí Rady 93/389/EHS ze dne 24. června 1993 o mechanismu 
monitorování emisí CO2  a jiných skleníkových plynů ve Společenství, které se soustředilo pouze na 
požadavky  kladené UNFCCC.
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UNFCCC zprávu o tzv. prokázaném pokroku.72 V rámci České republiky byla 

povinnost inventarizace stanovena v §34 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů (podrobněji k tomuto zákonu 

v podkapitole 4.2.1).

Nadto členské státy navrhují a provádějí národní programy a Evropská komise 

program EU, které přispívají jak k plnění závazků plynoucích z Rámcové úmluvy a 

Kjótského protokolu, tak k důslednému a transparentnímu monitoringu prokázaného a 

plánovaného pokroku souvisejícího s omezením emisí skleníkových plynů způsobených 

lidskou činností. Tyto programy obsahují zejména informace týkající se národních 

klimatických politik a opatření přijatých v této oblasti nebo například informace o 

implementaci evropského práva do vnitrostátních právních řádů. O přijatých národních 

programech jsou členské státy povinny informovat Komisi, která je následně zveřejní. 

Česká republika vypracovala svůj vlastní program pod názvem „Národní program na 

zmírnění změny klimatu Země“ v roce 2004 (podrobněji v kapitole 4.1).

3.1.2 Klimaticko-energetický balíček

Dne 23. ledna 2008 byl Evropskou komisí publikován soubor legislativních 

návrhů a dalších doprovodných dokumentů (též známý jako tzv. klimaticko-

energetický balíček), které mají vést k naplnění závěrů přijatých Radou na jaře roku 

2007. Tento balíček byl jako celek odsouhlasen 12. prosince 2008 nejvyššími 

představiteli unijních zemí na jednání Evropské rady a o pět dní později schválen také v 

Evropském parlamentu. Přijatá opatření obsahují plán na období do roku 2020 i na 

následující období, na snížení emisí skleníkových plynů, na zvýšení energetické 

účinnosti a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů.

Klimaticko-energetický balíček se skládá ze čtyř základních legislativních 

předpisů, a to:

 směrnice 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS), 

jejímž cílem je především zefektivnit Evropský systém emisního 

obchodování z hlediska nákladové i environmentální účinnosti,

                                                
72 Jans J.H., Vedder H.H.B.: European environmental law, Europa Law Publishing, 3. vydání, Groningen, 
2008, s. 384 a 385.
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 rozhodnutí 406/2009/ES o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů 

emisí skleníkových plynů,

 směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů, a

 směrnice 2009/31/ES o zachytávání a ukládání CO2 do geologického 

podloží (CCS).

Hlavními závazky, které tyto předpisy potvrzují, je dosáhnout do roku 2020 

redukce emisí skleníkových plynů o 20% v porovnání s úrovní z roku 1990 (v 

případě širší mezinárodní shody dokonce o 30%), do roku 2050 pak snížení 

celosvětových emisí o nejméně 50%, a současně ve stejném časovém úseku zajistit 

zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na 20%

oproti 8,5% v současnosti.73 Dále má být dosaženo snížení spotřeby energie o 20%

(oproti hodnotám odhadovaným pro rok 2020) prostřednictvím zvýšení energetické 

účinnosti.

Předmětem zřejmě největších diskuzí se stala změna směrnice o evropském 

systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Tento systém, ve 

zkratce označovaný jako ETS (podle anglického názvu Emission Trading System) 

zahrnuje v současné době zhruba 11500 zařízení v energetice a průmyslu, které celkově 

produkují přibližně jednu polovinu evropských emisí CO 2 a asi 40% emisí všech 

skleníkových plynů. Zatímco během období let 2005 až 2012 získávají podniky emisní 

povolenky zdarma a při přebytku mají možnost volné povolenky prodat, počínaje od 

roku 2013 by si je již měly nakupovat ve zvláštních dražbách, což je podle všeobecného 

mínění hospodářsky nejúčinnější způsob.74 To má podle směrnice rovněž odstranit 

neočekávané zisky a zajistit novým účastníkům na trhu rovné podmínky hospodářské 

soutěže. ETS by měl do roku 2020 vést k redukci emisí v tomto odvětví o 21% oproti 

počátečnímu roku 2005. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím snižování 

množství povolenek o lineární faktor 1,74% ve srovnání s průměrným celkovým ročním 

množstvím povolenek, které vydaly členské státy v souladu s rozhodnutím Komise o 

                                                
73 Více na http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm.
74 Viz bod 15 Směrnice EP a Rady 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a 
rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 
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jejich národních alokačních plánech na období 2008-2012.75 Podrobněji k tomuto 

tématu v podkapitole 3.2.3.

Rozhodnutí 406/2009/ES o rozdělení úsilí upravuje redukční cíle pro 

jednotlivé členské státy Unie v sektorech nezahrnutých do systému emisního 

obchodování, jako je např. doprava, zemědělství či nakládání s odpady. Podíly 

jednotlivých států jsou diferencovány v závislosti na jejich hrubém domácím produktu 

v přepočtu na jednoho obyvatele, přičemž uvedené národní redukční cíle se pohybují od 

-20% u bohatších členských států do +20% u méně bohatých ve srovnání s úrovněmi 

z roku 2005.76 Chudší členské státy tudíž mají v těchto odvětvích povoleno emitovat 

větší množství skleníkových plynů, než tomu bylo v roce 2005, protože jejich relativní 

ekonomický růst bude pravděpodobně nadále doprovázen rostoucími emisemi. 

Rozhodnutí má na úrovni celé Unie přinést do roku 2020 zhruba desetiprocentní snížení 

emisí v porovnání s úrovněmi z roku 2005. Na rozdíl od odvětví v rámci ETS, která 

jsou regulována právem EU, je v případech podle tohoto rozhodnutí ponecháno 

provedení příslušných politik a opatření na omezení emisí na odpovědnosti každého 

členského státu. K zajištění účinnosti z hlediska nákladů je jednotlivým státům 

umožněno odchýlit se do určité míry od stanovených ročních redukčních cílů, které jsou 

pro ně závazné. Současně má na úrovni Společenství fungovat efektivní systém, který 

bude dohlížet na jednotlivé národní akce a který dotčeným zemím poskytne nezbytnou 

pomoc při provádění nápravných opatření v případě nesplnění jejich závazků.77

Další změny, směřující k podpoře využívání obnovitelné energie, přináší 

směrnice 2009/28/ES. Jejím účelem je stanovit závazné národní cílové hodnoty v této 

oblasti78 a docílit tak společného zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů 

(zejména pak energie větrné, sluneční a vyrobené z biomasy) v rámci Unie na 20% do 

roku 2020, přičemž desetiprocentního podílu této energie má být dosaženo výslovně 

v sektoru dopravy. Uvedené závazky členských států mají přispět ke snížení závislosti 

Evropské unie na dovozu ropy a plynu a k redukci emisí skleníkových plynů. Směrnice 

                                                
75 Viz článek 9 Směrnice EP a Rady 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a 
rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
76 Konkrétní redukční cíle členských států jsou obsaženy v Příloze 3.
77 Dostupné na webových stránkách http://ec .europa.eu/environment/climat/effort_sharing/index.htm.
78 Konkrétní závazné cílové hodnoty pro členské státy jsou obsaženy v Příloze 4.
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dále zdokonaluje právní rámec pro podporu obnovitelné elektřiny, vyžaduje národní 

akční plány pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, včetně bioenergie, a v neposlední 

řadě vytváří mechanismus spolupráce k zajištění nákladové efektivity a zakládá kritéria 

udržitelnosti pro biopaliva.79

Posledním z řady nejvýznamnějších opatření v rámci klimaticko-energetického 

balíčku je směrnice 2009/31/ES o zachytávání a ukládání CO2 do geologického 

podloží (zkratka CCS z anglického Carbon Caption and Storage). Tato technologie je 

schopna přispět jak k naplnění cílů EU v oblasti klimatu, tak k zabezpečení dodávek 

energie. CCS umožňuje zachytávat oxid uhličitý vznikající při průmyslové výrobě a 

ukládat jej v podzemních geologických útvarech, což znemožňuje jeho vliv na globální 

oteplování. Prostřednictvím těchto technologií by v roce 2030 mohlo být pohlcováno až 

15% požadovaného snížení emisí CO2. Navíc by to mohlo výrazně pomoci ke snížení 

nákladů pro přizpůsobení se změnám klimatu.

Podle Evropské komise představuje uvedený soubor opatření „soudržnou a 

komplexní metodu pro přípravu Evropy na přechod hospodářství s nízkými emisemi“.

Zároveň nabízí „vhodný způsob, jak udržet tempo a splnit evropské cíle v oblasti změny 

klimatu, energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti“.80 Klimaticko-energetický 

balíček tak má ukázat zbytku světa možnosti nového společného přístupu k otázce 

klimatu. Lepší zabezpečení dodávek ropy a plynu má vytvořit úspory až ve výši 50 

miliard eur ročně. Navíc mají tato opatření vést k novým pracovním místům v odvětví 

obnovitelných zdrojů (zde až o 700 tisíc do roku 2020) i v jiných oblastech 

souvisejících s ochranou životního prostředí.

Základem evropské koncepce je přesvědčení, že nejúčinnějším způsobem pro 

snížení emisí je nikoliv cesta skrze izolované národní akce, nýbrž společný 

koordinovaný postup všech členských zemí. To umožňuje dosáhnout maximální 

účinnosti opatření a využít výhody v podobě úspor z rozsahu – tzn. že taková opatření 

budou v celoevropském měřítku doprovázena nižšími náklady a nebudou vytvářet 

překážky pro jednotný evropský trh. Tímto způsobem pak bude v konečném důsledku 

                                                
79 Dostupné na webových stránkách http://ec .europa.eu/energy/renewables/index_en.htm.
80 Sdělení Komise KOM(2008) 30: 20 a 20 do roku 2020 – Změna klimatu je pro Evropu příležitostí, str. 
3.
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ovlivněn globální přístup ke klimatické změně v podstatně vyšší míře, než pokud by 

jednotlivé státy podnikaly kroky v tomto ohledu jednotlivě.

3.2 Obchodování s povolenkami na emise v Evropské unii

Základním prostředkem, jímž se Evropská unie snaží čelit hrozbě v podobě 

klimatické změny, je systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 

který je v účinnosti od 1. ledna 2005. Z hlediska počtu zapojených zemí a množství 

průřezových odvětví představuje největší obchodní mechanismus svého druhu na světě.

Zahrnuje okolo 11500 zařízení, které jsou zdrojem více než 45% evropských emisí 

oxidu uhličitého.81 Tato kapitola se pokusí stručně nastínit vývoj tohoto systému v EU a 

vysvětlit koncept evropského emisního obchodování.

3.2.1 Vývoj obchodování s emisními povolenkami v EU

Jak již bylo výše uvedeno, klíčovým ekonomickým nástrojem politiky životního 

prostředí Evropské unie se stal evropský systém obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů (angl. EU Emission Trading System, dále EU ETS), jehož zavedení 

bylo plánováno představiteli členských států již při podpisu Kjótského protokolu. První 

zmínku o určitém přístupu Společenství k emisnímu obchodování lze naleznout ve 

sdělení Komise COM/1998/353 zaměřeném na strategii EU po Kjótu, kde byla 

vyjádřena podpora pro spuštění pružných mechanismů v rámci Společenství cestou 

postupných koordinovaných kroků. Současně Komise navrhla, že by ES mohlo do roku 

2005 zřídit vlastní vnitřní obchodovací režim za účelem dosažení stanovených cílů 

způsobem účinným z hlediska nákladů82. V březnu 2000 byla Komisí zveřejněna 

Zelená kniha o obchodování s emisemi skleníkových plynů v Evropské unii 

(COM/2000/87), jejímž cílem bylo zahájení celoevropské diskuze o potřebnosti a 

budoucí podobě systému obchodování s emisemi. Na jejím základě došlo k ustavení 

celé řady pracovních skupin, které byly pověřeny pracemi na vývoji tohoto konkrétního 

nástroje. Zelená kniha poukázala na nemalé ekonomické užitky a výhody vnitřního trhu 

při používání emisního obchodování na úrovni EU, v porovnání s jeho využitím jen 

                                                
81 Robinson, J. et al., op. cit. supra sub 8, str. 35.
82 Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 96.
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čistě na úrovni jednotlivých členských států. Byly zde rovněž nastíněny systémové 

varianty řešení, které sice do určité míry harmonizují úpravu na evropské úrovni, ale 

zároveň ponechávají členským státům možnost přijmout specifická opatření s ohledem 

na jejich národní podmínky a priority.

3.2.2 ET směrnice

Uvedené koncepční materiály nakonec vedly k přijetí směrnice Rady a 

Evropského parlamentu 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, v praxi označované 

jako ET směrnice, v říjnu 2003. Tím byly položeny základy povinného celoevropského 

režimu ve všech členských státech, který měl z titulu své závaznosti zajistit plnění 

závazků vyplývajících z Kjótského protokolu a to způsobem z hlediska nákladů 

nejúčinnějším. Ačkoliv ET směrnice vymezuje podmínky pro fungování systému 

v prvním obchodovacím období (tedy mezi roky 2008 až 2012, jemuž předchází tříletá 

zkušební doba), zároveň je konstruována tak, že počítá s plynulou návazností na další 

pětileté obchodovací období po roce 2012. K docílení právní jistoty jsou proto 

jednotlivé členské státy povinny vypracovat i na toto období své národní alokační plány.

Je třeba upozornit na skutečnost, že ET směrnice vlastně nezakládá jediný 

evropský obchodovací režim ve smyslu článku 17 Kjótského protokolu, ale sérii 

patnácti a, od 1. ledna 2007, celkem pětadvaceti spojených národních obchodních 

systémů s určitými prvky společnými, ale současně také s některými prvky odlišnými.

Hlavní rozdíl mezi mezinárodním ("kjótským") a evropským systémem 

emisního obchodování (EU ETS) spočívá v tom, že zatímco v mezinárodním systému 

jsou obchodovatelnými komoditami kjótské jednotky (podrobněji viz výše -

předcházející kapitola, pododdíl 2.3.3.), v případě EU ETS jsou tomu tzv. povolenky

(angl. allowances). ET směrnice definuje povolenku jako „povolení vypouštět jednu 

tunu ekvivalentu oxidu uhličitého po specifikované období“.83 Dalším znakem, který od 

sebe oba režimy odlišuje je charakter subjektů, které se účastní obchodu 

s povolenkami na emise. V EU ETS to nejsou jednotlivé státy, ale určené podniky a 

popřípadě jiné subjekty dle příslušných vnitrostátních úprav.

                                                
83 Článek 3 směrnice Rady a Evropského parlamentu 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.
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Evropský systém pro obchodování s povolenkami na emise funguje, podobně 

jako kjótský systém, na principu „Cap and Trade“. Ten se zakládá na praktickém 

postupu, kdy je předem stanoveno určité absolutní množství znečišťujících látek, které 

lze ze zdrojů zahrnutých v systému vypustit do ovzduší v daném období (tj. jeden rok). 

Toto celkové množství je poté volně nebo prostřednictvím aukce přiděleno v podobě 

příslušného množství emisních práv (povolenek) různým provozovatelům uvedených 

zdrojů. Po této alokaci si jednotlivé subjekty mohou zvolit, zda sníží své emise a prodají 

přebývající povolenky, zda udrží emise na stejné úrovni nebo zda emise zvýší a nakoupí 

chybějící povolenky od jiných subjektů. Jejich volba je pak vedena snahou 

minimalizovat náklady na snížení emisí u zdroje a odvíjí se od výše tržní ceny každé 

jednotky znečištění.84

V této souvislosti je vhodné zvýraznit důležitou vlastnost daného přístupu, a to 

skutečnost, že celkové výdaje v rámci režimu jsou vždy minimalizovány, protože jejich 

pozdější převoditelnost zaručuje, že povolenky budou nakonec použity tam, kde je 

jejich hodnota nejvyšší. Systém umožňuje snižovat náklady podniků na zamezení 

znečištění životního prostředí a díky tomu se také omezují náklady z hlediska celé 

společnosti.

Po provedení základní alokace, kdy je každému členskému státu z celkového 

balíku přiděleno určité množství povolenek na základě dohody o sdílení závazků 

v rámci EU (viz výše, podkapitola 3.1.1), následuje alokace individuální. Při ní dochází 

k přerozdělení souhrnu povolenek přidělených danému státu k tomu pověřenými orgány 

mezi jednotlivé provozovatele zdrojů (tzn. zařízení) emisí skleníkových plynů. Ovšem 

ne každé takové zařízení spadá do působnosti ET směrnice. Ta sice ve své příloze II 

obsahuje seznam šesti skleníkových plynů, ale doposud zůstávají předmětem 

obchodování pouze emise CO2 vznikající v průmyslových odvětvích specifikovaných 

v příloze I (patří sem činnosti v oblasti energetiky, výroby a zpracování kovů, 

zpracování dřeva a ostatní činnosti jako je např. papírnictví). Dosah směrnice je navíc 

omezen jen na zařízení o určité minimální kapacitě výroby, která produkují emise ve 

větším rozsahu. Členské státy mohou nicméně do systému zařadit i zařízení 

nedosahující těchto kapacit či pokrýt další činnosti a plyny, pokud s takovým rozšířením 

                                                
84 Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 86.
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vysloví souhlas Evropská komise.85 Ta při svém rozhodování vezme v potaz všechna 

relevantní kritéria, jako jsou možné dopady na vnitřní trh, potencionální narušení 

hospodářské soutěže či případné vlivy na životní prostředí.

Vzhledem ke zrychlenému rozvoji určitých odvětví musí být EU ETS podroben 

pravidelnému hodnocení a v případě zvýšeného růstu emisí je třeba i tyto oblasti do 

systému zahrnout. Nejviditelnějším příkladem z posledních let zůstává sektor 

mezinárodní letecké dopravy. Zde v období od roku 1990 do roku 2003 vzrostly 

emise skleníkových plynů o 73% a při pokračování v tomto trendu hrozilo další, více 

než dvojnásobné zvýšení. Proto byla v listopadu 2008 přijata směrnice 2008/101/ES, na 

jejímž základě jsou do evropského systému emisního obchodování zařazováni 

provozovatelé letadel přistávající nebo vzlétající na/z letišť některého z členských států 

EU.86 Obchodování s emisemi v tomto odvětví má být zahájeno od roku 2012, přičemž 

k prvnímu vyřazení povolenek na základě vyprodukovaných emisí za rok 2012 dojde až 

od začátku roku 2013.

Vedle emisní povolenky rozeznává ET směrnice ještě jiný institut s podobným 

označením, ale odlišným obsahem – tzv. povolení k vypouštění emisí (angl. permit). 

V tomto případě se nejedná o obchodovatelnou jednotku, nýbrž o nezbytný předpoklad 

pro zařízení, který jim dává možnost se účastnit na systému obchodování. Podle 

ustanovení směrnice musí každý členský stát zajistit, že po 1. lednu 2005 nebude žádné 

zařízení provozovat činnost uvedenou v příloze I bez toho, aniž by obdrželo povolení 

k vypouštění emisí.87

Toto povolení vydává příslušná národní autorita na žádost provozovatele 

zařízení, ve které musí být obsaženy technické údaje o zařízení. Provozovatel musí 

doložit, že je schopen zjišťovat a vykazovat emise za každý kalendářní rok a podávat o 

nich pravidelné zprávy. Postup pro udílení povolení vychází z obdobného postupu 

stanoveného pro integrované povolení (IPPC) a každý členský stát je povinen zajistit 

jejich důslednou koordinaci.

                                                
85 Viz článek 24 směrnice Rady a Evropského parlamentu 2003/87/ES o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.
86 Do právního řádu České republiky byla tato směrnice transponována zákonem č.164/2010 Sb., kterým 
se mění zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
87 Viz článek 4 směrnice Rady a Evropského parlamentu 2003/87/ES o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.
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3.2.3 Alokace povolenek

Významnou, ale často rozporuplnou otázkou diskutovanou v souvislosti se 

systémem vytvořeným na základě ET směrnice je princip alokace povolenek. Stádium 

přidělování bývá často označováno jako politicky nejkontroverznější součást režimu 

emisního obchodování, neboť alokace sama o sobě rozhoduje o tom, komu nakonec 

připadne ekonomická hodnota povolenky. ET směrnice neupřesňuje, jakých celkových 

redukčních hodnot musí každý členský stát individuálně a všechny státy společně 

dosáhnout. Namísto toho požaduje po členských státech, aby samy rozhodly o vlastních 

cílech pro jednotlivá odvětví zahrnutá do systému.

Směrnice tak stanoví povinnost členských států vypracovat pro každé 

obchodovací období tzv. národní alokační plán (dále též NAP), ve kterém musí uvést, 

jaké množství povolenek vlastně bude v daném období přidělovat a jakým způsobem 

tak učiní. NAP má být zpracován na základě objektivních a transparentních kritérií,

jejichž seznam je obsažen v příloze III.

Dalším relevantním prvkem, který přinesla tato směrnice je v podstatě 

kompletně harmonizovaná úprava alokačních metod (neboli způsobů přidělování 

emisních povolenek). Tím se rozumí buď přidělení bezplatné nebo zpoplatněné, resp. 

přidělení povolenek prostřednictvím aukce. Bezplatná alokace pak může být založena 

jednak na výši emisí vyprodukovaných v minulosti (tzv. grandfathering), nebo 

vycházet z určité výchozí úrovně vztahující se ke stávající činnosti (tzv. 

benchmarking). Tato metoda byla při přípravě ET směrnice pochopitelně silně 

prosazována různými průmyslovými skupinami. Takový způsob přidělování totiž 

obvykle není spojen s dodatečnými náklady a umožňuje získat ocenitelné hodnoty 

(povolenky), které lze využít nebo dále prodat. Naopak nevládní organizace vyvíjející 

činnost v oblasti životního prostředí upřednostňovaly způsob aukce. K tomu je vedl 

jeden základní předpoklad a to, že uvedená metoda respektuje princip "znečišťovatel 

platí" a odměňuje tak podniky, které neváhají investovat do čistších technologií či 

přijímají jiná zásadní opatření na snížení emisí. Ekonomové zase vyzdvihovali vysokou 

efektivitu a jednoduchost metody aukce. Rozdělení povolenek v aukci navíc přináší 

výnosy z prodeje, které představují příjem státu a vláda má možnost je využít na různé 
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účely. Metoda bezplatného přidělení povolenek může být, na druhou stranu, pokládána 

za určitou formu státní podpory.88

Během projednávání návrhu směrnice, tak docházelo k velkým názorovým 

střetům. Představitelé průmyslu odmítali přistoupit na zpoplatnění alokace s tím, že 

taková praxe vezme těmto skupinám dřívější práva a požadovali určitý druh finanční 

kompenzace těchto ztrát.89 Nakonec bylo v ET směrnici zakotveno, že pro první (2005 –

2007) a druhé (2008 – 2012) obchodovací období se ukládá povinnost přidělit nejméně 

95%, respektive 90% povolenek zdarma. To se však posléze stalo předmětem kritiky a 

proto došlo k přijetí směrnice 2009/29/ES, kterou se mění ET směrnice (v rámci 

klimaticko-energetického balíčku, viz podkapitola 3.1.2), podle níž se mají od roku 

2013 povolenky přidělovat již pouze ve zvláštních aukcích.

Obecně lze konstatovat, že výskyt zvýšených nákladů, který pramení z potřeby 

investic nebo nutnosti nakupovat potřebné povolenky, přímo ovlivňuje rozhodování 

provozovatelů zařízení. Ti volí mezi různými strategiemi jednání v závislosti na 

množství přidělených povolenek tak, aby byli schopni pokrýt veškeré emise vytvořené 

jejich zařízeními za daný kalendářní rok. Prakticky tak mohou vzniknout situace, kdy 

někteří provozovatelé obdrží více povolenek, než kolik skutečně potřebují, zatímco jiní 

produkují větší množství emisí, na které jim nestačí přidělené povolenky.

Podstatou evropského systému emisního obchodování je situace, kdy zařízení, u 

nichž jsou náklady na redukci emisí poměrně nízké (především díky využívání 

moderních a efektivních technologií výroby ), vytvoří za příslušné období určitý 

přebytek povolenek, který mohou následně zpeněžit prodejem jiným provozovatelům. 

Naopak provozovatelé zařízení s vysokými náklady na ekologicky šetrnější provoz, u 

kterých není zaručena budoucí návratnost investic, obvykle přistupují k dodatečnému 

nákupu povolenek. Obě uvedené varianty ve výsledku vždy vedou k úhrnnému 

snížení emisí a to způsobem, který je z hlediska nákladů nejúčinnější.

Základním předpokladem takového fungování systému je správné nastavení 

alokace povolenek v jednotlivých členských státech Unie. V tomto smyslu je nezbytné 

zajistit, aby v rámci systému EU ETS bylo přidělováno menší množství emisních 

                                                
88 Jans J.H., Vedder H.H.B., op. cit. supra sub 72, s. 386.
89 Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 89 a 90.
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povolenek, než kolik je ze strany provozovatelů zařízení skutečně potřeba ke krytí jimi 

způsobených emisí. Jen tento element nedostatku a z toho plynoucí vyšší tržní cena 

povolenek totiž bude motivovat podniky k investicím do čistších technologií, což pro ně 

bude s perspektivou do budoucna mnohem výhodnější, než kdyby dokoupily povolenky 

při současném udržení emisí na stejné úrovni.90

3.2.4 Další aspekty účinné implementace ET směrnice do národních 

právních řádů

V souvislosti se zaváděním systému EU ETS do praxe je třeba zmínit ještě 

několik dílčích postupů týkajících se především otázek monitoringu, vynucování plnění 

závazků a v neposlední řadě také propojení evropského systému obchodování 

s povolenkami na emise s pružnými mechanismy podle Kjótského protokolu.

ET směrnice připravila půdu pro konkrétní donucovací opatření, s jejichž 

pomocí jednotlivé členské státy zabezpečují dodržování povinností stanovených 

v rámci systému EU ETS. Z tohoto hlediska můžeme rozlišovat čtyři kategorie otázek, 

jimiž je nutno se řídit.První tři z nich se vztahují k chování dotčených zařízení a jejich 

provozovatelů a poslední k chování členských států samotných. Patří sem:

1. povinnost zjišťování emisí (monitoring), podávání zpráv o vykázaných emisích 

(reporting) a ověřování emisí,

2. požadavek vyřadit příslušné množství povolenek za každou tunu emisí 

kontrolovaných v rámci režimu,

3. dodržování jiných, obecnějších požadavků stanovených národními právními 

předpisy, kterými se provádí ET směrnice, včetně povinnosti provádět převody 

povolenek v souladu s těmito předpisy a zákaz podvádění,

4. zajištění monitoringu a podávání zpráv o emisích ze zařízení podléhajících ET 

směrnici v souladu s harmonizovanými postupy91 (viz článek 14 ET směrnice).

Pokud se týká náležitostí podávaných zpráv, musí vyhovovat požadavku 

bezrozpornosti, úplnosti a souvislosti údajů v nich uváděných. V případě, že zpráva 

                                                
90 Jans J.H., Vedder H.H.B., op. cit. supra sub 72, s. 387.
91 Viz rozhodnutí Evropské komise 2004/156/ES, které podává návod pro monitoring a reporting podle 
ET směrnice; Zásady pro monitorování a podávání zpráv podle článku 14 odst. 1 v příloze IV k ET 
směrnici.



56

těmto kritériím podle přílohy V nevyhovuje, tak provozovatel není oprávněn provádět 

převody povolenek do doby, než bude zpráva shledána jako uspokojující.92

Současná legislativa EU všeobecně umožňuje, aby směrnice obsahovaly 

ustanovení požadující po členských státech určení sankcí za porušení vnitrostátních 

právních předpisů přijatých v souladu se směrnicí. Stejně tak ET směrnice ve svém 

článku 16 odst. 1 následuje tento trend, když ukládá členským státům povinnost stanovit 

pravidla pro ukládání sankcí za porušení takových transpozičních předpisů. Zároveň 

vyžaduje účinnost, přiměřenost a dostatečně odrazující charakter sankcí. ET směrnice 

stanoví povinnost členských států uložit minimální peněžní pokutu provozovateli za 

každou tunu emisí, za kterou měl vyřadit povolenky a neučinil tak, anebo provozovateli, 

který nedrží dostatečné množství povolenek k pokrytí emisí pocházejících ze zařízení 

pod jejich kontrolou.93 Zkušenosti z jiných států ukázaly, že vysoké pokuty za 

překročení povolených emisí jsou velice důležité pro systém obchodování a 

předpokladem jeho správného fungování. Ačkoliv evropské právo životního prostředí 

nikdy předtím nestanovilo zvláštní donucovací opatření, je klíčové, že všechny členské 

státy zakotvují alespoň minimální standard z hlediska výše pokut do svého právního 

systému. Opačný postup by totiž mohl vést podniky k přesunu jejich povolenek ze státu, 

ve kterém jsou pokuty nízké a umožnit jejich provozovatelům v případě porušení 

povinnosti takovou nízkou pokutu raději zaplatit, než si kupovat drahé povolenky 

kdekoliv jinde. Jinou formou sankce může být také zveřejňování jmen provozovatelů, 

kteří poruší svou povinnost vyřadit povolenky, což může mít vůči jiným subjektům 

rovněž odstrašující efekt.94

Dalším významným prvkem při implementaci ET směrnice do národních 

právních řádů je požadavek na zřízení registrů k zajištění přesné evidence dispozic 

s povolenkami. Ty jsou v členských státech součástí národních registrů, na nichž jsou 

zaznamenávány údaje o nakládání s kjótskými jednotkami. Podrobná pravidla v této 

oblasti jsou stanovena nařízením Komise 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004.

                                                
92 Viz článek 15 ET směrnice.
93 Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 114 a 115.
94 Ibid., str. 116.
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3.2.5 Propojení režimu EU ETS s kjótskými mechanismy

K předcházení případné kolize mezi systémem EU ETS a pružnými mechanismy 

podle Kjótského protokolu a k zabezpečení jejich souladného fungování bylo zapotřebí 

přijmout adekvátní nástroj, který tyto režimy navzájem propojí. Za tímto účelem byla 

přijata směrnice EP a Rady 2004/101/ES, kterou se doplňuje směrnice 2003/87/ES 

s ohledem na kjótské projektové mechanismy (známá též pod anglickým označením 

'Linking Directive'). Tato směrnice propojuje mechanismus CDM a JI a EU ETS tím, 

že stanoví možnost přímého využití jednotek CER a ERU v rámci evropského systému 

obchodování. Dále stanoví pravidla pro účtování získaných projektových jednotek, 

včetně zvláštních postupů pro zabránění případnému nežádoucímu dvojímu 

započítávání snížení emisí u zařízení spadajících zároveň pod rozsah ET směrnice.

Existuje několik důvodů pro umožnění přímého využívání projektových 

mechanismů pro účely plnění závazků podle ET směrnice. Nejčastějším z nich je 

skutečnost, že zahrnutí těchto mechanismů může snížit náklady pro odvětví podléhající 

režimu směrnice tím, že dojde ke geografickému rozšíření možností, jak redukovat 

emise v jiném členském státě nebo mimo EU. Dalším důvodem je možnost zapojit i 

zdroje a pohlcovače emisí nepokryté ET směrnicí při provádění redukčních opatření, 

která jsou účinná z hlediska nákladů.95

Na využití projektových mechanismů v rámci Evropské unie může být tedy 

pohlíženo jako na ad hoc způsob, jak rozšířit rozsah režimu obchodování i na plyny a 

odvětví, které nejsou obsažena v přílohách ET směrnice.

V závěru této kapitoly je vhodné uvést několik argumentů, které svědčí ve 

prospěch nebo k tíži systému obchodování s povolenkami na emise. Tento významný 

nástroj, více než jiné prostředky, činí z boje proti znečišťování spíše obchod než 

břemeno zatěžující samotného původce znečištění. Tato skutečnost umožňuje 

prosazovat rozvoj a na něj navazující šíření nových technologií, které způsobují toky 

kapitálu a převody technologií do méně rozvinutých regionů s všeobecně zastaralými 

                                                
95 Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 116.
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technologiemi, což má ve výsledku pozitivní vliv nejen na snižování emisí, ale na celou 

ekonomiku.96

Argumenty proti emisnímu obchodování můžeme rozlišit z hlediska morálního a 

etického. Obchodování s povolenkami dělá ze znečištění zvláštní druh komodity, který 

může být předmětem koupě i prodeje, a tím vlastně odstraňuje jakési morální stigma 

beroucí znečištění pouze jako vedlejší důsledek podnikání. Tím je znečišťovateli 

umožněno zaplatit poplatek, namísto pokuty, což ho vlastně zbavuje viny spojené 

s takovým jednáním. Po stránce etické takový režim zvýhodňuje bohatší subjekty, 

jejichž ekonomická síla jim dává možnost si nakoupit práva na vypouštění emisí. Také 

kvůli tomu může například docházet ke zvyšování koncentrace emisí a k devastaci 

životního prostředí v těch nejpostiženějších místech, která jsou často lokalizována 

v oblastech a nízkými příjmy.97

Zkušenosti Evropského společenství, respektive Evropské unie se systémem EU 

ETS ukazují, že takový nástroj klimatické politiky může v dobře organizovaném 

společenství států relativně úspěšně fungovat. Je však zapotřebí vhodně nastavit 

základní vlastnosti režimu, aby to skutečně vedlo ke sledovaným pozitivním 

výsledkům.

Již při zpětném posuzovaní prvního období fungování EU ETS se došlo k tomu, 

že systém představuje klíčovou otázku při dlouhodobém rozhodování více než poloviny 

všech společností. Předmětem kritiky se nicméně stala nedostatečná délka stanovených 

obchodovacích období. Investice podniků do ekologičtějších technologií totiž musejí 

být plánovány se značným předstihem, aby mohly být důkladně zhodnoceny jejich 

možné ekonomické dopady. To ale v prostředí nestabilní a často se měnící legislativy 

není dost dobře proveditelné. Proto nejčastější návrhy na zlepšení systému směřují do 

oblasti prodloužení délky obchodovacího období (až na deset let) a včasného sdělování 

konečného množství přidělených povolenek.

Jak již bylo výše uvedeno, Evropská unie plní v boji proti změně klimatu vůdčí 

úlohu a stanovením vlastních závazných cílů ukazuje cestu ostatním významným 

aktérům na mezinárodním poli. Oproti jiným uskupením států má jednu obrovskou 

výhodu, a to možnost vynucovat si žádoucí chování členských států prostřednictvím 

                                                
96 Yamin, F., op. cit. supra sub 43, str. 92.
97 Ibid., str. 93 a 94.
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právních nástrojů ve formě nařízení a směrnic. Rozloha evropského kontinentu, 

existence tradičních kulturních hodnot a v podstatě rozvinuté ekonomiky jednotlivých 

států navíc umožňují reagovat na aktuální problémy mnohem pružněji a s větší šancí na 

úspěch, než tomu je na mezinárodní úrovni.
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4. PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE

4.1 Klimatická politika České republiky a její právní a programové 

základy

Otázka ochrany klimatu představuje jednu z hlavních priorit České republiky 

(dále též ČR). Základ pro takové konstatování lze spatřovat především v závazcích, 

které pro ni vyplývají z podepsaných mezinárodních dokumentů v této oblasti a 

z členství v Evropské unii.

ČR připojila svůj podpis k Rámcové úmluvě o změně klimatu v New Yorku 

dne 18. června 1993, jež vstoupila v platnost dne 21. března 1994. Z hlediska rozsahu 

stanovených závazků je ČR zařazena do skupiny zemí Přílohy I, která nese označení 

jako "země s transformující se tržní ekonomikou". V Kjótském protokolu, který byl 

podepsán dne 23. listopadu 1998, na sebe ČR převzala závazek dosáhnout snížení emisí 

skleníkových plynů v období 2008 až 2012 o 8% ve srovnání s úrovní z roku 1990. 

Vzhledem k tomu, že celkový redukční cíl se na základě dohody o sdílení břemene 

vztahuje pouze na členské státy původní evropské patnáctky, odpovídá ČR za splnění 

tohoto závazku samostatně.

Konkrétní opatření na ochranu klimatického systému Země na národní úrovni 

můžeme rozlišovat podle toho, zda uvedenou problematiku upravují rámcově 

(koncepční dokumenty a jiná programová opatření) anebo se přímo zaměřují na 

určitou specifickou oblast či sektor (legislativní opatření). Pro předpokládané negativní 

dopady změny klimatu je zapotřebí připravovat i opatření adaptační.

Strategickým (koncepčním) dokumentem, který vytváří rámec pro přípravu 

detailnějších programů vztahujících se k dílčím problémům životního prostředí (včetně 

otázky klimatické změny), je tzv. Státní politika životního prostředí. Ta byla 

schválena vládou ČR v roce 200498 a její součástí je zhodnocení současného stavu a 

postup pro období 2004 – 2010. Změny klimatu se však tento dokument dotýká vcelku 

povrchně, bez vytyčení konkrétních závazků, a klade důraz zejména na potřebu 

                                                
98 Viz usnesení vlády č. 235/2004 ze dne 17. března 2004.
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integrace této problematiky do jiných odvětvových politik. V neposlední řadě se zabývá 

otázkou nezbytného aktivního vystupování ČR při mezinárodních jednáních v této 

oblasti.

O poznání konkrétnější a pro národní klimatickou politiku více určující je 

dokument zvaný „Strategie ochrany klimatického systému Země v České republice“ 

schválený vládním usnesením č. 480/1999. V něm byla změna klimatu označena jako 

jeden z největších současných problémů v životním prostředí. Dále zde byly 

představeny návrhy možných řešení dílčích problémů v různých odvětvích, včetně 

konkrétních postupů na snížení emisí skleníkových plynů, kde byla především 

doporučena opatření spojená s úsporami energie a zvýšení podílu energie 

z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Jednotlivé návrhy se podle tohoto 

dokumentu měly stát součástí koncepčních materiálů příslušných ministerstev, které 

měly vytvořit základ pro další kroky v jejich oboru působnosti.

Vzhledem ke změnám, které nastaly především v souvislosti s objevem do té 

doby neznámých poznatků vědy, s výrazným posunem v mezinárodním vyjednávání 

(viz Marrákešské dohody) a zároveň v souvislosti s přístupem České republiky 

k Evropské unii, bylo nutno reagovat na rychlý vývoj v dané oblasti a přijmout 

odpovídající aktualizovaný strategický dokument. Proto došlo v roce 2004 k vládnímu 

schválení99 „Národního programu na zmírnění změny klimatu v České republice“

(dále též Národní program), který byl připraven v souladu s požadavky rozhodnutí Rady 

EU 99/2006/ES a Evropského programu ke změně klimatu (ECCP) z roku 2000. 

Národní program koordinuje sektorové a průřezové politiky a definuje „základní cíle a 

opatření v oblasti změny klimatu na národní úrovni tak, aby v maximální možné míře 

zajišťoval splnění redukčních emisních cílů v duchu mezinárodních dohod, reflektoval 

současnou i výhledovou sociálně-ekonomickou situaci ČR a přispěl k podpoře 

udržitelného rozvoje“.100 Tento průřezový dokument mapuje příčiny probíhající 

klimatické změny a to hlavně na základě podrobné analýzy domácího vývoje emisí 

skleníkových plynů v období mezi roky 1990 - 2001 a klíčových zdrojů emisí. Dále se 

zaměřuje na odhad pravděpodobného vývoje národních emisí do roku 2020, na budoucí 

výhled mezinárodních jednání a na možné dopady klimatické změny na ČR, včetně 

                                                
99 Viz usnesení vlády č. 187/2004 ze dne 3. března 2004.
100 Národní program na zmírnění změny klimatu v České republice, str. 7.
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přehledu přijatých i připravovaných opatření jak ke snižování emisí, tak k adaptaci na 

změny.

Ministerstvo životního prostředí v roce 2007 zpracovalo vyhodnocení 

Národního programu, v němž posoudilo novou národní klimatickou strategii 

z hlediska účinků a ekonomických možností přijatých opatření a porovnalo stav výchozí 

se stavem dosaženým od přijetí Národního programu.  Z tohoto dokumentu lze vyčíst, 

že během několika let došlo u většiny dotčených resortů ke znatelnému pokroku 

v oblasti snižování emisí skleníkových plynů i k nárůstu podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na celkové produkci energie. Z tohoto hlediska můžeme zaznamenat nejvyšší 

meziroční zvýšení v případě využití energie z biomasy, bioplynu, větrných a 

fotovoltaických výroben. Naopak stále relativně nepříznivé údaje naznačují nedostatky 

v oblasti dopravy a průmyslu či problémy z pohledu přetrvávající energetické 

náročnosti. Podle Vyhodnocení je sem proto třeba směřovat největší úsilí a přijmout 

tomu odpovídající redukční politiky a opatření.

Podrobnější obsah některých kapitol Národního programu bude promítnut do 

následujících oddílů a pododdílů, které pojednávají o konkrétních legislativních 

opatřeních, jenž byly v této oblasti přijaty anebo se teprve plánují. Vzhledem k dalším 

posunům ve vývoji politických jednání na úrovni České republiky i v rámci 

mezinárodních setkání (včetně EU) má být do konce roku 2010 představena nová 

Politika ochrany klimatu v České republice, jež bude součástí aktuální strategie ochrany 

klimatu.101

S otázkou klimatické změny souvisejí i další programová opatření, která jsou 

zaměřená úžeji a která upravují strategii ČR pro příslušná odvětví, jako je například 

oblast obecné ochrany ovzduší, energetiky, dopravy či odpadového hospodářství.

Mezi takové odvětvové programy patří Integrovaný národní program 

snižování emisí z roku 2004,102 který představuje klíčový koncepční dokument obecné 

ochrany ovzduší. Jeho předmětem jsou všechny znečišťující látky, které jsou českými 

právními předpisy regulovány na úrovni vyšší, než je úroveň jednotlivých zdrojů 

znečišťování ovzduší, tedy látky, pro něž jsou stanoveny emisní stropy nebo imisní 

                                                
101 Viz webová stránka http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zmirnovani_dopadu__zmeny _klimatu.
102 Integrovaný národní program snižování emisí byl schválen usnesením vlády č. 454/2004.
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limity. Program je součástí uceleného systému ochrany ovzduší, který dále zahrnuje 

Národní program snížení emisí tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidu dusíku ze 

stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů, krajské a místní programy snižování 

emisí a krajské a místní programy ke zlepšení kvality ovzduší.103

V oblasti energetiky je třeba zmínit strategický dokument s názvem Státní 

energetická koncepce, který zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále též 

MPO) na základě ustanovení §3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

Koncepce vyjadřuje cíle státu s výhledem na 30 let v energetickém hospodářství a je 

důležitou součástí hospodářské politiky ČR. Mezi hlavní prostředky, které mají 

zajistit dosažení cíle v podobě snížení emisí, řadí především snahu o maximalizaci 

energetické účinnosti, podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a obchodování 

s emisními povolenkami. Sama pak vytváří základ a rámec pro tvorbu jiných 

dokumentů.

Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 

obnovitelných a druhotných zdrojů, který se opírá o ustanovení §5 zákona č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií, sleduje dosažení vytyčených cílů v souladu se 

Státní energetickou koncepcí a zásadami udržitelného rozvoje a ochrany životního 

prostředí. Program připravuje MPO po dohodě s MŽP na čtyřleté období a předkládá jej 

ke schválení vládě. Kromě zvyšování efektivity při užití energie, snižování energetické 

náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů, tento dokument prosazuje také 

vyšší využívání alternativních paliv v dopravě.

Národní program je nadřazen státnímu programu na podporu úspor energie a 

využití obnovitelných zdrojů energie, který každoročně schvaluje vláda. Pokrývá 

všechny sektory národní ekonomiky a je meziresortně koordinovaný prostřednictvím 

jednotlivých ministerstev. Největší význam mají programy MPO realizované Českou 

energetickou agenturou (ČEA) a programy MŽP realizované Státním fondem životního 

prostředí.

                                                
103 Národní program na zmírnění změny klimatu v České republice, str. 71.
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4.2 Legislativní opatření ke snižování emisí skleníkových plynů

4.2.1 Oblast obecné ochrany ovzduší a IPCC

Stěžejním legislativním nástrojem pro oblast obecné ochrany ovzduší je zákon č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o 

ochraně ovzduší), který je doplněn řadou prováděcích předpisů ve formě nařízení vlády 

či vyhlášek MŽP. Tento zákon vytváří právní rámec pro ochranu jak ovzduší, tak i 

klimatického systému země a pro tvorbu Národního programu ke zmírnění změny 

klimatu. Za účelem ochrany vnějšího prostředí před vnášením znečišťujících látek 

lidskou činností a k regulaci nakládání se stanovenými látkami poškozujícími ozónovou 

vrstvu Země jsou příslušným fyzickým a právnickým osobám zákonem uloženy určitá 

práva a povinnosti, zejména v ohledu předcházení, popř. snižování vypouštěných emisí. 

Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou povinni předkládat 

na základě vyžádání ministerstva údaje o emisních látkách, které ovlivňují klimatický 

systém Země, a o prekurzorech.104

V případě ochrany ozónové vrstvy Země před nepříznivými účinky 

regulovaných látek a ochrany klimatického systému před nepříznivými účinky 

fluorovaných skleníkových plynů, zákon o ovzduší odkazuje v ustanovení §23 na přímo 

použitelné předpisy Evropského společenství, resp. Evropské unie.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (dále jen zákon o 

integrované prevenci) byl přijat v souvislosti s přípravou ČR na členství v EU za 

účelem transpozice směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. 

Jeho cílem je zajistit maximální možnou prevenci znečišťování všech složek životního 

prostředí a vytvořit právní rámec pro používání tzv. konceptu BAT, neboli nejlepších 

dostupných technik (z anglického názvu Best Available Techniques). Zákonodárce tak 

motivuje jednotlivé podniky k zavádění těchto moderních technologií, což má 

v konečném důsledku vést ke zvyšování energetické účinnosti výroby. V rámci procesu 

                                                
104 Páté národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, MZP ČR, Praha 
2009, str. 60.
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vydávání integrovaného povolení je totiž posuzována energetická účinnost a úspornost 

užívaných zařízení.

V souvislosti s ochranou ovzduší je třeba dále zmínit zákon č. 695/2004 Sb., o 

podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který bude 

podrobněji rozebrán v rámci kapitoly 4.4, která pojednává o problematice obchodování 

s povolenkami na emise v ČR.

4.2.2 Oblast energetiky

Sektor energetického hospodářství patří nejen v ČR, ale zároveň na celém světě 

k odvětvím, která jsou původcem největšího množství emisí skleníkových plynů. 

K dalším problémům v oblasti energetiky můžeme řadit zejména otázku neudržitelné 

spotřeby neobnovitelných zdrojů energie a nedostatky při jejich nahrazování zdroji 

obnovitelnými. V tomto ohledu je tedy nezbytné, aby byla pro danou problematiku 

zajištěna odpovídající právní úprava, která přispěje ke komplexní ochraně klimatického 

systému Země.

Na národní úrovní byla proto jako součást celoevropské harmonizace 

energetického hospodaření přijata celá řada legislativních opatření, jejichž účelem je 

zabezpečit účelné hospodaření s energií a postupné nahrazovaní energie 

pocházející z neobnovitelných zdrojů energií ze zdrojů obnovitelných. Jedině tak lze 

docílit toho, že bude z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje eliminováno nebezpečí 

související s možností vyčerpání neobnovitelných zdrojů a zároveň se zajistí snížení 

vznikajících emisí, které jsou v případě obnovitelných zdrojů podstatně omezeny. 

K prosazení udržitelné energetiky je zapotřebí dosáhnout úspor energie a využívat jen 

ty technologie a postupy, které zabezpečí snížení množství spotřebovávané energie na 

nezbytně nutnou míru.  Dalším sledovaným cílem je otázka energetické účinnosti (tzn. 

poměr mezi energetickými vstupy a výstupy daného procesu), která spočívá 

v maximálním využití energie získané z primárních energetických zdrojů ve všech 

fázích energetického cyklu. Aby došlo ke zvýšení energetické účinnosti u konečného 

spotřebitele, je nezbytné přijmout odpovídající technologické či ekonomické změny, 

popř. dosáhnout změny v lidském chování. To ve výsledku povede nejen ke snížení 



66

spotřeby primární energie, ale i ke snížení emisí skleníkových plynů, a tím 

k předcházení možné změny klimatu.105

Z hlediska ukazatelů energetické náročnosti se Česká republika v současné 

době pohybuje nad průměrem evropské sedmadvacítky.106 Takové postavení odpovídá 

historické struktuře průmyslu v ČR a je ukázkou toho, že se zde nadále spotřebovává 

více primárních zdrojů energie a elektřiny, než je nutné. K nepříznivému stavu v tomto 

ohledu přispívá i fakt, že na území ČR jsou v porovnání s vyspělejšími členskými státy 

Unie často využívány zastaralé a neefektivní technologie a že stále velké množství 

budov má nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti. V případě spotřeby energie na 

obyvatele a spotřeby elektřiny na obyvatele se ČR nachází zhruba na unijním průměru. 

Ale i zde existuje poměrně vysoký potenciál úspor, který je ovlivněn absencí investic do 

úsporných projektů, a to především ve veřejném sektoru a sektoru bydlení, a 

nedostatkem znalostí v oblasti efektivního využívání energie, zejména u domácností, 

terciární sféry a malých a středně velkých průmyslových podniků.107

Od 1. ledna 2001 je v platnosti zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a 

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

v energetických odvětvích (známý pod označením energetický zákon). Některá 

ustanovení těchto zákonů přímo upravují strukturu a požadavky na zdroje i spotřebu 

energie, s návazným snížením produkce skleníkových plynů.

Účelem zákona o hospodaření energií je mimo jiné stanovit opatření pro 

zvyšování hospodárnosti užití energie (např. požadavky na minimální účinnost 

výroby elektřiny a tepla pro nově budované zdroje, maximální ztráty pro nově budovaná 

zařízení pro přenos a rozvod energie, minimální technické požadavky na měrnou 

spotřebu tepla na vytápění budov a energetické spotřebiče) a povinnosti fyzických a 

právnických osob při nakládání s energií. Dále vytváří pravidla pro tvorbu Státní 

energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využívání 

obnovitelných zdrojů energie.

                                                
105 Viz www.mzp.cz/cz/energeticka_efektivita_uspory_energie.
106 Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, Praha 2010, str. 16; viz graf energetické 
náročnosti EU 27 v Příloze 5.
107 Ibid., str. 16.
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Energetický zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a 

nediskriminační regulaci v energetických odvětvích (elektroenergetika, plynárenství a 

teplárenství), spolu se stanovením práv a povinností fyzických a právnických osob s tím 

spojených. Zároveň vytváří právní rámec pro využívání obnovitelných zdrojů energie, 

kterými rozumí „obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, 

energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie 

vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie 

bioplynu.“108 Zákon poskytuje výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů výhodu 

v podobě práva k přednostnímu připojení svého zdroje elektřiny k distribučním sítím. 

V případě, že jsou splněny základní podmínky technického charakteru, jsou 

provozovatelé distribučních sítí povinni vykupovat takto vzniklou elektrickou a 

tepelnou energii, včetně energie pocházející z kombinované výroby tepla a elektřiny.

S klesajícím množstvím zásob neobnovitelných zdrojů energie (zejména pak 

ropy a zemního plynu), s přetrvávající závislostí většiny členských států na dovozu 

těchto zdrojů ze zahraničí a v souvislosti s tím i s rostoucími cenami energií bylo na 

úrovni EU třeba přijmout určitá opatření, která by dala podnět k prosazování 

alternativních zdrojů na vnitřním trhu. Výhody obnovitelných zdrojů energie totiž 

nespočívají jen ve schopnosti snižovat emise skleníkových plynů, ale i ve zvýšení 

bezpečnosti dodávek, neboť jsou zpravidla domácího původu a nejsou vázány na 

dostupnost energetických zdrojů v budoucnosti. Směrnice 2001/77/ES o podpoře 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií 

vytvořila potřebný základ, který byl následně transponován do českého práva zákonem 

č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny. 

Zákon má zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě 

primárních energetických zdrojů a zároveň vytvořit podmínky pro naplnění 

indikativního cíle podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě 

elektřiny v ČR ve výši 8% k roku 2010 a vytvořit další podmínky pro jeho zvyšování po

tomto roce.

Zákon kombinuje systém pevných výkupních cen, který funguje např. 

v Německu, se systémem tzv. zelených bonusů používaných ve Španělsku. Na výrobci 

                                                
108 Ustanovení §31 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích.
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elektřiny tak stojí rozhodnutí o tom, jaký systém podpory zvolí. Buď může nabídnout 

elektřinu provozovateli distribuční sítě systémem minimálních výkupních cen, přičemž 

provozovatel je pak povinen veškerou vyrobenou elektřinu odkoupit. Anebo si v rámci 

systému zelených bonusů musí nejdříve na trhu sám najít odběratele pro svojí elektřinu 

za tržní cenu a po té ještě dodatečně získá prémii v podobě zeleného bonusu od 

provozovatele distribuční sítě.

Garantem splnění indikativního cíle je Energetický regulační úřad (dále jen 

ERÚ), který podle zákona stanoví svou vyhláškou vždy na kalendářní rok dopředu 

podmínky podpory, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a výši 

cen za tuto elektřinu, včetně tzv. zelených bonusů. MPO má pak následně povinnost 

vypracovat analýzu pokroku dosaženého plnění cíle, na kterou musí ERÚ reagovat 

případným upravením výkupních cen a zelených bonusů pro nadcházející kalendářní 

rok.

V souvislosti s touto otázkou je vhodné poukázat na jednu současnou 

problematiku, která se týká především fotovoltaických panelů. Při zavádění podpory 

obnovitelných zdrojů počítal zákon s návratností investic v délce 15 let. Tato doba by se 

měla vztahovat na ideální běžné zařízení a odrážet průměrné národní přírodní podmínky 

a stávající technickou úroveň nových dostupných zařízení. Podle toho také bývají 

nastaveny výkupní ceny, které jsou diferencovány podle konkrétních nákladů výroby 

elektřiny v jednotlivých typech zařízení s ohledem na druh zdroje a velikost zařízení. 

Ceny elektřiny přitom doposud nikdy nesměly být nižší než 95% hodnoty výkupních 

cen v porovnání s rokem předcházejícím. V případě fotovoltaických panelů však 

s rozmachem obchodu s těmito technologiemi začínalo docházet k dramatickému 

poklesu jejich pořizovací hodnoty, v důsledku čehož se pak investice začaly svým 

majitelům vracet již za polovinu původní doby. Zvýšená atraktivita fotovoltaických 

zdrojů pro investory nakonec i díky vysokým výkupním cenám způsobila rychlý nárůst 

výrobních kapacit obnovitelných zdrojů a vyvolala hrozbu toho, že rozvodná síť nebude 

schopna takové množství elektřiny pojmout a zároveň bude nutné zvýšit cenu elektřiny. 

Tento stav vyvolal potřebu zákon novelizovat a zabránit tak spekulativním investicím 

do těchto zařízení. Novela tak do budoucna dává ERÚ možnost měnit cenu solární 

elektřiny meziročně více než o 5%. Uvedené pravidlo, které bude možné využít od roku 

2011, tak poskytne způsob, jak reagovat na podobnou situaci, která může na trhu nastat. 
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Růstu cen elektřiny pro domácnosti i firmy má zabránit i připravovaná novela, která 

solární elektrárny zdaní zvláštní srážkovou daní.

Předmětem kritiky zůstává i zamezení podpory větrných elektráren umístěných 

na rozloze 1km2 v případě, že jejich instalovaný výkon přesáhne 20MWe. To je 

z hlediska výkladu velice nejednoznačná formulace, neboť již dále nerozvádí konkrétní 

podobu rozmístění elektrárenských věží. S tím naopak kontrastuje zákonné vyjádření 

podpory pro důlní plyn, tedy zdroj, který nemá s obnovitelnou energií nic společného a 

který se do rozsahu zákona dostal jen díky úspěšným tlakům příslušných 

podnikatelských skupin.

Z popsaných příkladů vyplývá, že je nezbytné zavést vyváženou podporu pro 

všechny obnovitelné zdroje energie a nezvýhodňovat některé z nich na úkor druhých. 

Zároveň je v tomto směru nutné pružně reagovat na možnosti trhu a při stanovení 

výkupních cen vycházet jen z aktuálních potřeb a nepodléhat lobbingu ze strany 

různých zájmových skupin. Právní úprava podpory alternativních zdrojů energie je 

nicméně pro boj proti klimatické změně velice důležitá a s ohledem na další vývoj 

národní energetické politiky klíčová.

4.2.3 Oblast dopravy

Dalším ze sektorů, které podstatným způsobem ovlivňují zemské klima, je 

sektor dopravy. I v této oblasti je přijímána celá řada opatření, která mají v souladu 

s principem udržitelného rozvoje zajistit přemísťování osob a nákladů takovým 

způsobem, aby se eliminovaly negativní dopady dopravy na životní prostředí, 

ekonomiku a společnost.109 Základním dokumentem pro sektor dopravy je Dopravní 

politika ČR pro léta 2005 – 2013, kde je uvedeno množství environmentálních 

požadavků. Stát do této oblasti pozitivně zasahuje například tím způsobem, že na trhu 

s pohonnými hmotami prosazuje alternativní motorová paliva, jako jsou plynná 

paliva (zejména stlačený zemní plyn a zkapalněný ropný plyn) či biopaliva (bionafta a 

bioethanol), a to formou neinvestičních, přímých nenávratných dotací. V této otázce je 

v ČR plně implementována směrnice 2003/30/ES, o podpoře užívání biopaliv nebo 

jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě.110 Na automobilovém trhu jsou pak 

                                                
109 Viz www.mzp.cz/cz/energeticka_efektivita_uspory_energie.
110 Páté národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, str. 76.
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podporována čistá a energeticky účinná vozidla (tzv. hybridní vozidla či 

elektromobily). Také od spotřební daně jsou ze zákona111 osvobozeny směsi 

minerálních olejů a lihu kvasného bezvodného zvláštně denaturovaného používané jako 

pohonné hmoty za účelem testování u vybraných druhů motorových vozidel. Na druhou 

stranu jsou pak podstatně znevýhodňována vozidla, která nadměrně znečišťují životní 

prostředí.

4.2.4 Oblast odpadového hospodářství

V neposlední řadě je třeba jako zdroj emisí skleníkových plynů zmínit oblast 

odpadového hospodářství, ve které se tyto plyny uvolňují hlavně v souvislosti se 

skládkami a spalováním odpadu. Základními právními předpisy v případě nakládání 

s odpady jsou zákon č. 158/2001 Sb., o odpadech, který je výsledkem transpozice 

směrnice 99/31/ES, o skládkách odpadu, a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.

4.3 Obchodování s povolenkami na emise v České republice

4.3.1 Legislativní zakotvení systému obchodování s emisními povolenkami 

v právním řádu ČR

V České republice v současnosti fungují dva vzájemně propojené systémy –

Evropský systém emisního obchodování a zároveň systém Mezinárodního emisního 

obchodování jakožto jeden z pružných mechanismů Kjótského protokolu. O základech 

obou z nich již bylo pojednáno výše (viz podkapitola 2.3.3, resp. kapitola 3.2), a proto 

bude vhodné se v této části zaměřit pouze na otázky týkající se konkrétně ČR.

Z titulu právní závaznosti legislativních aktů přijatých institucemi EU plyne pro 

ČR, jako pro jakýkoliv jiný členský stát, povinnost implementovat režim EU ETS do 

svého právního řádu. V době přijetí směrnice 2003/87/ES sice členem Unie doposud 

nebyla, ale již před svým přístupem byla nucena připravit potřebná harmonizační 

opatření. Na základě článku 31 ET směrnice byl přijat zákon č. 695/2004 Sb., o 

podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který 

vlastně bez výjimek přejímá požadavky ET směrnice (tzn. hlavní principy, zásady 

                                                
111 Ustanovení § 49, odst. 14 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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fungování a časové limity), ale současně je doplněn o konkretizaci těch oblastí, ve 

kterých je nutné zohlednit národní podmínky samotnými členskými státy. Systém 

obchodování byl zaveden od 1. ledna 2005 a v ČR se obchodování týkalo celkem 394 

zařízení. Objem emisí zahrnutých do tohoto národního systému (což se týká pouze 

oxidu uhličitého) představuje zhruba 60% z celkových emisí skleníkových plynů v ČR 

v roce 2010.112

4.3.2 Institucionální zajištění

Ze zákona je výkon státní správy v této oblasti svěřen Ministerstvu životního 

prostředí a České inspekci životního prostředí (dále jen ČIŽP).113 Podle ustanovení 

§16 je úkolem MŽP například vykonávat vrchní státní dozor nad dodržováním zákona, 

vydávat povolení k emisím skleníkových plynů, předkládat vládě společně s MPO 

návrh národního alokačního plánu (NAP) či projednávat správní delikty provozovatelů 

zařízení. ČIZP je pověřena zejména kontrolou plnění povinností stanovených 

provozovatelům zařízení, včetně dodržování podmínek povolení k emisím, a případně 

projednává zjištěná porušení. Uložené pokuty pak vybírají, popř. jejich zaplacení 

vymáhají příslušné celní úřady, přičemž takto získané prostředky se stávají příjmem 

Státního fondu životního prostředí a kraje, na jehož území se zařízení nachází.114

Ostatní ministerstva se, s výjimkou MPO, zapojují pouze v rámci meziresortního 

připomínkového řízení, ve kterém je jim umožněno vyjádřit svá stanoviska. Co se 

postavení MPO týče, tomu je přiznána pravomoc podílet se ve spolupráci s MŽP na 

přípravě NAP pro každé obchodovací období. To má svůj základ ve snaze zajistit 

zohlednění postojů orgánu, do jehož působnosti náleží péče o rozvoj celého 

průmyslového odvětví. V praktické rovině se však přirozená nejednotnost názorů obou 

ministerstev negativně projevila ve zdlouhavém projednávání alokačních plánů.

V souvislosti s organizací systému EU ETS v ČR je třeba zmínit správce

rejstříku obchodování s povolenkami, kterým byla na základě pověření MŽP 

ustavena společnost Operátor trhu s elektřinou a.s., založená ve smyslu ustanovení § 27 

                                                
112 Páté národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, str. 72.
113 Ustanovení § 15 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
114 Ustanovení § 19 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
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energetického zákona, jejímž většinovým vlastníkem je stát. Úkolem tohoto subjektu je 

spravovat rejstřík jakožto veřejně přístupný elektronický systém, ve kterém mají 

jednotliví provozovatelé zřízeny své účty, na které jim jsou před začátkem 

obchodovacího období přidělovány povolenky, se kterými poté mohou volně a podobně 

jako v bance provádět transakce. Bez takových účtů se nelze obchodování s emisními 

povolenkami účastnit, neboť povolenky jako takové v hmotné podobě vůbec neexistují. 

Schéma obchodování s emisemi v EU ETS v ČR je znázorněno v Příloze 6.

4.3.3 Národní alokační plány

Základním předpokladem pro obchodování s povolenkami na emise je vytvoření 

alokačního plánu. Národní alokační plán je vydáván pro každé obchodovací období

(nejpozději měsíc před jeho začátkem) a obsahuje specifikaci množství povolenek, 

které bude na toto období jednotlivým provozovatelům přiděleno. Jeho návrh, jak 

již bylo výše uvedeno, připravuje MŽP spolu s MPO, a následně jej zveřejňuje na 

portálu veřejné správy k případnému vyjádření jak dotčených provozovatelů, tak 

kohokoliv jiného. Ministerstvo je pak povinno vzít došlé připomínky v úvahu, případně 

provést změnu návrhu a posléze jej předložit ke schválení vládě. V případě, že vláda 

návrh usnesením schválí, tak je MŽP povinno ho opět zveřejnit a zároveň zaslat 

Evropské komisi a ostatním členským státům k vyjádření stanoviska. Pokud Komise 

národní alokační plán odmítne, byť i zčásti, tak je nutné připravit jeho změnu a znovu 

opakovat výše uvedený postup. V opačném případě, tedy pokud nedojde ani k 

částečnému odmítnutí NAP, je tento návrh ve formě vládního nařízení předložen vládě 

ke schválení.115

Nezbytným základem každého alokačního plánu je určení celkového množství 

povolenek, které budou podle vybrané alokační metody přiděleny všem 

provozovatelům zařízení v rámci tzv. základní alokace. Klíčem pro stanovení 

maximálního objemu povolenek je pak konkrétní závazek ČR podle Kjótského 

protokolu. U národního alokačního plánu pro první obchodovací období (dále též 

NAP I)116, který se vztahoval na roky 2005 až 2007, se při výpočtu alokovaného 

                                                
115 Viz ustanovení § 8 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
116 NAP I byl vyhlášen ve formě nařízení vlády č. 315/2005, o národním alokačním plánu České 
republiky na roky 2005 až 2007. 



73

množství vycházelo z historických dat o emisích vypuštěných v letech 1999 – 2001 

(tzn. z metody grandfatheringu) a z projekcí růstu emisí do roku 2007.117 Zároveň se 

postupovalo zdola-nahoru, tzn. od stanovení množství povolenek pro daný sektor 

ke specifikaci objemu pro konkrétní zařízení. V prvním obchodovacím období nakonec 

bylo mezi 410 emisních zdrojů registrovaných na území ČR (z nichž 355 bylo 

v provozu po celé tříleté období)118 rozděleno celkem 292,8 milionů povolenek, přičemž 

všechny byly alokovány zdarma.

I přes určité nedostatky, které lze spatřovat například v tom, že množství 

alokovaných povolenek výrazně převyšovalo hlášené emise, můžeme na této první fázi 

vyzdvihnout i určitá pozitiva, a to zejména v implementaci administrativně velice 

náročného systému alokace povolenek, monitoringu či propojení národního režimu 

s globálním uhlíkovým trhem.119

Proces schvalování návrhu národního alokačního plánu pro druhé 

obchodovací období 2008 – 2012 (dále také NAP II) provázely značné komplikace po 

tom, co jej Komise odmítla pro nadbytečnou alokaci povolenek v ČR. Původně 

navrhované celkové roční množství ve výši 101,9 milionu povolenek nakonec muselo 

být sníženo na 86,8 milionu. Došlo rovněž ke snížení množství povolenek v rezervě pro 

nové účastníky (z původních 1,5 milionu ročně na 1,29 milionu). Tato skutečnost se 

nejenže promítla do změn v návrhu NAP II, ale výrazně ovlivnila také rozhodování 

podniků v tom smyslu, že jsou nuceny přijímat různá opatření k redukci emisí anebo 

chybějící povolenky dokupovat. Pokud jde o způsob rozdělení celkového množství mezi 

jednotlivá zařízení, tak se opět vycházelo z historických emisí (a to z let 2005 a 2006), 

ale zároveň došlo za účelem větší transparentnosti ke zjednodušení tohoto procesu. Byly 

zrušeny různé bonusové položky, které dříve vedly k nepoměru mezi hlášenými 

emisemi a přiděleným množstvím povolenek.120 Původní sektorové členění bylo 

nahrazeno rozdělením zařízení pouze na 2 kategorie – tzv. malá zařízení s ročními 

emisemi CO2 max. do 50 tisíc tun a velká zařízení s emisemi vyššími než 50 tisíc tun. 

NAP II představil koncept tzv. bankingu, na jehož základě mohou jednotliví 

                                                
117 Páté národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, str. 72.
118 Ibid., str. 73.
119 Ibid., str. 74 a 75.
120 Ibid., str. 73
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provozovatelé převést nevyužité povolenky do dalšího období. Stejně jako u NAP I byly 

všechny emisní povolenky přiděleny zdarma, ale zároveň byla nově ponechána možnost 

alokovat 10 % povolenek prostřednictvím aukce.

Odmítavé stanovisko Evropské komise k původnímu návrhu přineslo velké 

těžkosti i v tom, že na přijetí revidovaného NAP II a tudíž i na nové nastavení 

základních parametrů a pravidel systému obchodování nebylo dostatek času. To ve 

výsledku způsobilo několik nemalých problémů, které se později projevily v praxi. 

Skutečnost, že v rámci systému nakonec bylo alokováno mnohem menší množství 

povolenek než se původně předpokládalo, lze z hlediska ochrany klimatu vnímat v tom 

nejpozitivnějším smyslu, i když  pro konkrétní podniky znamenala značné ztráty a 

hrozbu zpomalení ekonomického růstu. Negativně lze ale hodnotit nevýhodnost 

nastavení systému pro nově vytvořenou kategorii malých zařízení, pro které jsou 

náklady na redukci emisí skleníkových plynů často fatální. Na druhou stranu, 

provozovatelům velkých zařízení taková podoba systému přináší znatelné zisky, neboť 

jsou to většinou právě oni, kdo jsou díky možnosti různých investic schopni určité 

množství povolenek ušetřit a následně zpeněžit. Kromě toho se také ukázalo, že většina 

podniků se často zdráhala provádět investice do čistých technologií zejména kvůli tomu, 

že neměla dostatek času zhodnotit jejich přínos do budoucna pro případ dalších 

legislativních změn.

Z výše uvedeného lze vyvodit závěr, že stanovení pravidel v rámci EU ETS je 

nezbytné učinit takovým způsobem, aby celkové množství alokovaných povolenek 

odpovídalo skutečným potřebám systému a zároveň s takovým časovým předstihem, 

který umožní jednotlivým subjektům dostatečnou přípravu na takové nastavení.

4.3.4 Zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí

V souvislosti se systémem EU ETS v ČR je zapotřebí ještě ve stručnosti zmínit 

proces zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů. Ten 

je upraven v ustanovení § 7 zákona č. 695/2004 Sb., a podrobněji pak vyhláškou č. 

696/2004. Na tomto právním základě vzniká provozovateli zařízení povinnost zjišťovat 

a vykazovat množství emisí ze svých zařízení a jejich následné ověření autorizovanou 
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osobou.121 Příslušné doklady je poté povinen předat MŽP do 15. března následujícího 

kalendářního roku. V případě nesplnění uvedené povinnosti mu je správcem rejstříku 

odepřena možnost povolenky převádět až do případné nápravy nežádoucího stavu.

V souvislosti se systémem EU ETS v ČR je zapotřebí ještě ve stručnosti zmínit proces 

zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů. Ten je 

upraven v ustanovení § 7 zákona č. 695/2004 Sb., a podrobněji pak vyhláškou č. 

696/2004. Na tomto právním základě vzniká provozovateli zařízení povinnost zjišťovat 

a vykazovat množství emisí ze svých zařízení a jejich následné ověření autorizovanou 

osobou.122 Příslušné doklady je poté povinen předat MŽP do 15. března následujícího 

kalendářního roku. V případě nesplnění uvedené povinnosti mu je správcem rejstříku 

odepřena možnost povolenky převádět až do případné nápravy nežádoucího stavu.

4.3.5 Dodržování závazků ČR a zhodnocení české právní úpravy v oblasti 

změny klimatu

Česká republika jakožto člen mezinárodního společenství a členský stát 

Evropské unie je i na poli ochrany klimatického systému Země vázána dvěma okruhy 

závazků, a to závazky mezinárodně-právními a závazky plynoucími z práva EU.

Z hlediska závazků podle mezinárodního práva jsou pro ČR relevantní 

především ty, které jsou stanoveny Rámcovou úmluvou o změně klimatu a na ní 

navazujícím Kjótským protokolem. Oba dokumenty shodně ukládají povinnost 

směřující hlavně ke snížení emisí skleníkových plynů, ale z UNFCCC, vzhledem k její 

nezávazné povaze, mají pro ČR praktický význam pouze závazky týkající se 

zveřejňování národních inventur antropogenních emisí skleníkových plynů, sestavování 

národních programů směřujících ke snižování těchto emisí či například povinnost 

podávat pravidelné zprávy (národní sdělení) Konferenci smluvních stran. V tomto 

ohledu ČR své závazky plně dodržuje.

Vzhledem k tomu, že ČR přistoupila k EU později a nebyla jedním z členů 

původní evropské patnáctky, kteří mezi sebou na základě dohody sdílí společný 

                                                
121 Viz ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
122 Viz ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
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závazek, vyplývá pro ni z Kjótského protokolu samostatný redukční cíl ve výši 8% 

oproti úrovni z roku 1990. S ohledem na skutečnost, že do roku 2007 poklesly celkové 

emise skleníkových plynů o 21,6% v porovnání s rokem 1990, můžeme konstatovat, že 

ČR svůj kjótský závazek doposud výrazně převyšuje a lze s vysokou pravděpodobností 

předpokládat, že i v prvním kontrolní období 2008 – 2012 bude tento závazek splněn. 

Tato fakta jsou nicméně do značné míry zkreslená, což lze přikládat rychlému snižování 

emisí po roce 1990 v důsledku stagnace výroby a na to navazující transformaci 

ekonomiky. Navíc při přepočtu celkových emisí na jednoho obyvatele nebo na jednotku 

HDP zůstávají jednotlivé ukazatele nepříznivé a stále je zde také přetrvávající 

energetická náročnost ČR.123

Z členství v Evropské unii vyplývá pro ČR zejména povinnost implementovat 

příslušné právní předpisy přijaté institucemi EU a harmonizovat tak svůj národní právní 

řád s právními řády ostatních členských států. Vzhledem k široké působnosti Unie 

v oblastech souvisejících se změnami klimatu ČR v podstatě kopíruje evropskou 

klimatickou politiku (s ohledem na národní podmínky) a přijímá a prosazuje konkrétní 

opatření směřující ke snižování emisí skleníkových plynů v souladu s cíli EU. I přes 

určitá zpoždění v procesu implementace ČR dodržuje své závazky a je žádoucí, aby 

v tomto směru udržovala i nadále aktivní přístup.

Při hodnocení jednotlivých národních legislativních opatření dotýkajících se 

ochrany klimatického systému Země je třeba vyzdvihnout zákon o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise, o jehož přínosech a nedostatcích je pojednáno 

výše. Důležitým podnětem pro podporu obnovitelných zdrojů energie je zákon o 

podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny, který byl přijat 

v souladu s evropskými předpisy za účelem postupného nahrazování neobnovitelných 

zdrojů, jejichž zásoby jsou vyčerpatelné a proto jsou předmětem častých problémů 

v souvislosti s jejich dodávkami ze zahraničí. Protože sektor energetiky patří 

dlouhodobě mezi oblasti produkující největší množství emisí skleníkových plynů, je 

prosazování moderních technologií využívajících energii z obnovitelných zdrojů pro 

ochranu klimatu velice přínosné. Vedle toho je nezbytné uvést také zákon o 

                                                
123 Páté národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, str. 12.
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hospodaření energií, jehož cílem je dosáhnout úspory energie, což je vzhledem k velké 

energetické náročnosti ČR namístě.

V následujících letech bude klíčové nadále pokračovat v důsledné implementaci 

právních předpisů EU. Na jejich základě se do českého právního řádu dostávají vcelku 

účinné a inovativní nástroje, které umožňují reagovat na aktuální problémy související 

s ochranou klimatu na globální, regionální i místní (národní) úrovni. V současné době 

lze z takových probíhajících opatření registrovat především tzv. program "Zelená 

úsporám" (zaměřený např. na podporu úspory energie na vytápění, komplexní či dílčí 

zateplení budov k dosažení nízkoenergetického standardu nebo na využití 

obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody). Dále se připravuje 

Revidovaná politika ochrany klimatu, ve které budou pozměněny cílové emise 

k horizontu roku 2020, a bude pokračovat implementace tzv. Klimaticko-

energetického balíčku do českého práva.124

                                                
124 Páté národní sdělení České republiky k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, str. 77 až 84.



78

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 
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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 
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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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SEZNAM ZKRATEK

AAU (Assigned Amount Units) – přidělené množství jednotek

AIJ (Activities Implemented Jointly) – opatření zaváděná společně

AOSIS (Alliance of Small Island States) – Aliance malých ostrovních států

CCS (Carbon Caption and Storage) – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého

CDM (Clean Development Mechanism) – mechanismus čistého rozvoje

CER (Certified Emission Reduction) – osvědčená jednotka snížení emisí

ČEA – Česká energetická agentura

ČIZP – Česká inspekce životního prostředí 

COP (Conference of the Parties) – Konference smluvních stran

ECCP (European Climate Change Programme) – Evropský program pro změnu 

klimatu

ERU (Emission Reduction Unit) – jednotka emisního snížení

ERÚ – Energetický regulační úřad

EU   ETS (EU Emissions Trading System) – evropský systém emisního obchodování

GEF (Global Environment Facility) – Globální nástroj pro životní prostředí

G-77 (The Group of 77) – Skupina 77 rozvojových zemí

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – Mezivládní panel pro změnu 

klimatu

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) – integrovaná prevence a kontrola 

znečišťování

JI (Joint Implementation) – projekty společné implementace

LULUCF (Land-Use, Land-Use Change, Forestry) – činnosti typu využívání půdy, 

změny ve využívání půdy a lesnictví

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

NAP – Národní alokační plán

NAP I – Národní alokační plán pro první obchodovací období

NAP II – Národní alokační plán pro druhé obchodovací období

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
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OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizaci států 

vyvážejících ropu

OSN – Organizace spojených národů

Protokol – Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

RMU (Removal Units) – jednotky odstranění

SBI (Subsidiary Body for Implementation) - Pomocný orgán pro provádění úmluvy

SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) – Pomocný orgán 

pro vědecké a technologické poradenství

SES/SEU – Smlouva o Evropském společenství / Smlouva o Evropské unii

UNEP (United Nations Environment Programme) – Environmentální program OSN

UNFCCC / Rámcová úmluva (United Nations Framework Convention on Climate 

Change) – Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

WMO (World Meteorological Organization) – Světová meteorologická organizace
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*) Státy v přechodu na tržní hospodářství

Zdroj: Příloha B Kjótského protokolu
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Příloha 4 – Celkové národní cíle určující podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020

Zdroj: směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (příloha I)
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    Zdroj: www.mzp.cz
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SUMMARY

Climate system protection from the legal point of view

Climate change seems to be a defining ecological issue of the 21st century. However, 

unlike other global threats there are still some scientific uncertainties about the gravity 

of this problem and its actual consequences. On the other hand the proven fact is that 

the Earth climate is affected by altered atmospheric concentrations of greenhouse gases.

Dozens of recent studies clearly indicate that the changes in the atmosphere are a result 

of human activities and that an immediate action is needed to reduce greenhouse gas 

emissions and avoid reaching more harmful levels. If nothing is happened, climate 

change would lead to a rise in global average temperature together with other associated 

impacts such as melting glaciers, rising sea-levels or more frequent appearence of 

extreme weather events.

The climate change issue is being addressed both at international and national level. 

There is a need to take a coordinated action of all states worldwide with respect to their 

development capabilities and historic responsibilities. International negotiations in last 

couple of years have shown that it will be very difficult to achieve an agreement 

between countries with different intrests.

The aim of this diploma thesis is to summarize a development of the Earth climate 

system protection up to now and to make a survey of the most important legal measures 

adopted to fight the climate change at international, European and also at Czech level. 

Particular instruments are then being analysed in light of their functionality and 

effectivity. The end of relevant parts and chapters is focused on a critical evaluation of 

the present state and consideration of desired revisions de lege ferenda.

The thesis is composed of four main parts, each of them dealing with legal regulation at 

a different level. Part One is introductory and defines basic terminology used in the 

thesis and causes and impacts of climate change. Part Two shows how the issue is being 

addressed at international level with a special emphasis on the analysis of the UN 

Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol regime. Part Three examines the 

climate policy of the European Union and its important legal and economic instruments 
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such as the European Emission Trading System. Part Four is then focused on relevant 

Czech legislation and other measures in the field of climate protection.
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