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ÚVOD 

Změna klimatu je jedním z nejsilněji rezonujících témat moderní doby. Díky 

vývoji technologií, neustále rostoucí životní úrovni obyvatel planety Země a stále širší 

potřebě průmyslové výroby jsou některá místa na Zemi velmi silně znečištěna. 

Znečištění se týká nejen produkce zdraví přímo ohrožujících látek, ale zároveň 

produkce látek, které zdraví ohrožují nepřímo v delším časovém úseku. V kontextu této 

práce se jedná zejména o skleníkové plyny vznikající důsledkem chemických reakcí při 

spalování fosilních paliv. Fosilními palivy se rozumí zejména uhlí, topné oleje či zemní 

plyn. Současně s těmito procesy a produkcí skleníkových plynů dochází ke změnám 

přirozeného složení atmosféry Země. Stav vědy v současné době naznačuje, že právě 

tyto změny v poměru atmosférických plynů jsou jedním z faktorů, které dlouhodobě 

ovlivňují klima naší planety. Je zřejmé, že koncentrace skleníkových plynů přítomných 

v atmosféře se začala od doby průmyslové revoluce, tj. od 18. století, v důsledku lidské 

činnosti zvyšovat. Nicméně nárůst rychlosti zvyšování produkce skleníkových plynů je 

nejvíce patrný od druhé světové války, kdy je množství skleníkových plynů 

vypouštěných do atmosféry každoročně vyšší. Tato zjištění a jejich negativní důsledky 

jsou diskutovány na světovém fóru již od 70. let 20. století, nicméně ani o více než 40 

let později nebylo nalezeno řešení, které by problém vyřešilo. 

Základním problémem, na který každé řešení naráží, je skutečnost, že 

energetická produkce současné civilizace je postavena na získávání energie ze spalování 

fosilních paliv. V poslední době jsou zaznamenávány snahy o zvýšení produkce energie 

z obnovitelných zdrojů, nicméně dle údajů Mezinárodní energetické agentury v roce 

2009 činila produkce energie z obnovitelných zdrojů pouze 19,3 % celkové energetické 

produkce, přičemž v roce 1990 byl tento poměr 19,5 %. Došlo tedy dokonce 

k poměrnému poklesu ve využití obnovitelných zdrojů 1 . Důvody nejsou zcela 

jednoznačné, nicméně je pravděpodobné, že důvodem toho, proč produkce energie 

z obnovitelných zdrojů neroste, jsou ekonomické, neboť vytvářet nová zařízení 

produkce energie z obnovitelných zdrojů je jistě ekonomicky náročnější než využívání 

existující infrastruktury pro spalování fosilních paliv. 

                                                
1  Mezinárodní energetická agentura. [online]. [cit. 2014-06-1]. Dostupné z: 
http://www.iea.org/topics/renewables 
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Jednání mezi státy o snížení emisí skleníkových plynů komplikují kontradiktorní 

zájmy zemí, které svou činností k takovému stavu přispívají největší měrou a které jsou 

díky svým ekonomikám závislé na spalování fosilních paliv, a zemí, které díky svému 

dosavadnímu rozvoji zatím k vyšší intenzitě skleníkových plynů v atmosféře tolik 

nepřispívají nebo v minulosti nepřispívaly. Politika individuálních států je 

determinována zejména národními geografickými specifiky, politickou situací, 

popřípadě následky, které ze stále silnějších projevů změn klimatu pro jednotlivé státy 

vyplývají. Možnými následky jsou například změny v zásobách pitné vody, zvýšený 

výskyt extrémních klimatických jevů nebo změny v území jednotlivých států v důsledku 

zvyšující se hladiny oceánů. S ohledem na skutečnost, že změna klimatu je globální jev, 

který větší či menší měrou zasahuje drtivou většinu všech států Země a jehož příčiny 

spočívají mimo jiné v jednání mnoha států, je nutné případné řešení koordinovat a 

přistupovat k celé věci koncepčně a jednotně. Pouze takovým přístupem je možné 

dosáhnout efektivního řešení, které bude nákladově přiměřené. 

Ambicí této práce je shrnout a popsat aktuální poznatky vztahující se ke změně 

klimatu, jeho příčinám, následkům a možnostem řešení. Ve vztahu k nástrojům ochrany 

klimatu jsou uvedeny i principy, které se v rámci uvedených nástrojů uplatňují. Rovněž 

se tato práce věnuje současným snahám na úrovni Evropské unie přispět ke stabilizaci 

klimatu prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů. Podrobněji se pak tato 

práce zabývá institutem emisních povolenek, jejich alokací, vyřazováním a 

obchodováním s nimi. V závěru si tato práce klade za cíl zhodnotit současný stav 

užívání emisních povolenek a nastínit jakým dalším směrem by se mohla vydat jejich 

právní úprava. 
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1. VĚDECKÉ POZADÍ ZMĚN KLIMATU 

1.1 Změny klimatu v současnosti 

Fenomén změny klimatu je aktuálně jedním z nejvýraznějších globálních témat. 

Je to téma nejen vědecké, ale s narůstající závažností i politické a ve svých důsledcích 

zejména ekonomické. Přestože mapování klimatických změn a zkoumání jejich příčin 

je věnována nemalá pozornost, názory na toto téma stále nejsou jednotné. Běžně je tedy 

možné setkat se s teoriemi, které změny klimatu považují za přirozený, lidskou činností 

neovlivnitelný a nezastavitelný vývoj, jehož příčiny je nutné hledat v přirozených 

jevech, jako je například měnící se dráha planety Země okolo Slunce, nebo naopak i 

s názory, že tyto změny pramení primárně z lidské činnosti a je jen otázkou času, kdy 

tyto změny budou natolik intenzivní, že budou pro přežití lidstva na Zemi likvidační. 

Přes tento názorový rozptyl ohledně příčin změn klimatu je však neoddiskutovatelnou 

skutečností, že se klima Země zejména od druhé poloviny dvacátého století významně 

mění. Aktuální vědecká poznání lze pak shrnout následovně: „Oteplování klimatického 

systému je nepochybné a od padesátých let minulého století nemá řada pozorovaných 

změn obdoby po celá desetiletí až tisíciletí. Atmosféra a oceán se oteplily, množství 

sněhu a ledu kleslo, hladina oceánu stoupla a koncentrace skleníkových plynů se 

zvýšily.“2. 

Je všeobecně uznávaným faktem, že klima na Zemi nebylo stálé. V delších 

časových intervalech dochází ke střídání teplejších období, která odpovídají klimatu, na 

které je lidstvo posledních několik stovek let zvyklé, a tzv. dob ledových. Ačkoli 

pravidelná měření aktuální teploty začala až v polovině 19. století a teprve od roku 1950 

existují komplexní měření i větší množství údajů o aktuálním stavu klimatu, údaje o 

vývoji klimatu je možné vyvodit z mnoha nepřímých zdrojů, ať už například 

z dobových zpráv nebo z výskytu určitých rostlinných nebo živočišných druhů ve 

vybraných zeměpisných šířkách, popř. z analýz antarktického ledu, ve kterém jsou ve 

                                                
2 STOCKER, Thomas. Climate change 2013: the physical science basis : Working Group I contribution to 
the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. s. 2. ISBN 
9781107661820. 
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vrstvách usazeny látky z globální atmosféry toho kterého období, a to až několik set 

tisíc let nazpět3.  

Přes tyto periodické výkyvy, ke kterým v minulosti docházelo, je poslední 

klimatický vývoj ojedinělý. Každé z posledních tří desetiletí bylo teplejší než kterékoli 

předchozí desetiletí od roku 18504. S vysokou pravděpodobností lze dále tvrdit, že se 

hmotnost grónského a antarktického ledového příkrovu v posledních dvou desetiletích 

zmenšuje, ledovce dále ustupují téměř na celém světě a rychlost vzestupu výšky hladiny 

oceánu od poloviny 19. století byla vyšší než průměrná rychlost v průběhu předchozích 

dvou tisíciletích, přičemž v období let 1901-2010 vzrostla globální střední výška 

hladiny oceánu o 0,19 m5. 

Je tedy patrné, že klima se mění velmi radikálně a velmi rychle. Změny se 

projevují zvyšováním průměrné teploty planety, jež má za následek tání ledovců, 

zvyšování teploty hlubin oceánů, zvyšování hladiny oceánů a jejich okyselování v 

důsledku absorpce oxidu uhličitého6 nebo vyšší výskyt extrémních klimatických jevů. 

Přes veškeré snahy o omezování příčin změn klimatu v posledních dvaceti letech se 

důsledky těchto změn projevují stále rychleji a nelze předpokládat, že by byl tento trend 

v blízké budoucnosti zvrácen, neboť umělé zásahy se v zásadě vždy projevují s jistým 

zpožděním. 

1.2 Vědecké teorie vysvětlující změny klimatu 

Teorií, které se zabývají příčinami výše popsaných změn klimatu, je několik. Je 

jednoznačné, že změnu klimatu může způsobovat celá řada faktorů, a to jak faktory, 

které vyplývají z přirozených přírodních příčin, na které nemá činnost člověka žádný 

vliv, tak faktory antropogenní, které přímo vyplývají z lidské činnosti. Ačkoli se toto 

rozlišení může jevit pouze jako teoretické, je nutné upozornit, že právě příčiny změn 

klimatu jsou pro rozhodování o možném přístupu k těmto změnám rozhodující. 

V případě, že by změny klimatu, které nyní pozorujeme, byly změnou přirozenou a 
                                                
3 MARK NUTTALL, Editor. Encyclopedia of the Arctic. Hoboken: B, 2005. s. 366-367. ISBN 02-039-
9785-9. 
4  STOCKER, Thomas. Climate change 2013: the physical science basis : Working Group I contribution 
to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. s. 3. ISBN 
9781107661820. 
5 Tamtéž, s. 9 
6 DOROTHÉE HERR, Grantly R. The ocean and climate change tools for guidelines and action. Gland, 
Switzerland: IUCN, 2009. s. 13 - 14. ISBN 978-283-1712-017. 
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periodicky se opakující, bylo by možné předpokládat, že jakákoli snaha o zvrácení 

takové změny je zřejmě nejen nemožná, ale i zbytečná. Jednalo by se o změnu, která 

vyplývá z  cyklu, který není z dlouhodobého hlediska negativní, neboť by bylo možné 

předpokládat, že bude v určitém bodě trend oteplování zvrácen. Naopak v případě, že 

dospějeme k závěru, že změny klimatu jsou způsobeny převážně lidskou činností, je 

třeba vnímat tuto informaci tak, že rovnováha klimatického systému je lidskou činností 

podstatně narušována a je velmi pravděpodobné, že pokud nedojde ke změně chování, 

které je příčinou těchto změn, bude rovnováha narušena tak, že dojde k zásadním 

změnám podmínek žití na Zemi. 

Níže jsou uvedeny nejčastěji zmiňované faktory, které mohou klimatické změny 

způsobovat. V této souvislosti lze shrnout, že ačkoli mohou mít klimatické změny, které 

nyní pozorujeme, částečně původ i v přirozených přírodních jevech, jsou dle současně 

převažujícího vědeckého názoru způsobeny velmi pravděpodobně právě faktory, které 

mají původ v lidské činnosti7.  

 1.2.1 Aktivita Slunce 

Sluneční aktivita není zcela konstantní a některé její projevy se v čase mění. 

Například v období let 1645 - 1715 bylo zaznamenáno neobvyklé množství tzv. skvrn 

na Slunci. Tento fenomén objevil vědec Edward Walter Maunder, který zjistil, že v 

tomto období bylo pozorováno naprosté minimum skvrn na Slunci, což bylo provázeno 

obdobím, kdy bylo klima na povrchu Země výrazně studenější, než bylo v té době 

obvyklé. Tento fenomén je někdy také označován jako Maunderovo minimum8. Nižší 

sluneční aktivita provázená poklesem teplot na Zemi se po té objevila ještě nejméně 

dvakrát. 

Po roce 1950 bylo naopak pozorováno několik silnějších slunečních cyklů9, 

přičemž se objevily se názory, že právě sluneční aktivita může být příčinou oteplení v té 

které době. Následný pokles slunečné aktivity, který nebyl provázen poklesem teploty 

                                                
7 STOCKER, Thomas. Climate change 2013: the physical science basis : Working Group I contribution to 
the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. s.8. ISBN 978-110-7661-
820 
8 ALLABY, Michael. Encyclopedia of weather and climate. New York, N.Y.: Facts on File, s. 354, ISBN 
08160480292 
9 Sluneční cyklus označuje období přibližně 11 let, během nichž stoupá a klesá sluneční aktivita 
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planety, však tuto teorii nepotvrzuje 10 . Navíc i v době, kdy sluneční aktivita 

kulminovala, byl nárůst teplot na Zemi rychlejší, než by se dalo s odkazem na sluneční 

aktivitu očekávat. Přesto tato teorie pro některé odpůrce teorií o antropogenních 

příčinách změn klimatu zůstává relevantní. 

 1.2.2. Změna orbity Země vůči Slunci 

Orbitální trajektorie Země vůči slunci se skládá ze tří hlavních prvků, které se 

cyklicky mění. Prvním z prvků je tvar orbity Země kolem Slunce, mění se od téměř 

kruhového po eliptický. Druhým prvkem je osa Země ve vztahu ke Slunci, která je 

primárně důvodem změny ročních období na Zemi. Její odklon od roviny zemské rotace 

kolem Slunce se pohybuje v rozmezí 22.1° a 24.5°. Tato změna se děje v cyklu 41 000 

let. Obecně se má za to, že čím větší náklon, tím více na Zemi dopadá sluneční radiace v 

létě a tím méně jí dopadá v zimě. Třetí prvek vychází z kombinace obou předchozích - 

změny osy Země vůči Slunci a tvar orbity Země okolo Slunce. Tyto dva procesy se 

opakují v cyklu 26 000 let a tvoří fenomén zvaný precese rovnodenností, v rámci 

kterého se pozice Země při rovnodennosti a slunovratu mění. 

V současné době je Země v pozici, kdy je nejblíže slunci, v období zimního 

slunovratu, zatímco před 9 000 lety byla Země v období letního slunovratu. Tyto změny 

orbity způsobují změny v distribuci sluneční radiace z hlediska časového i 

zeměpisného, což by mohlo vysvětlit některé pozorované klimatické změny. Intenzita a 

rychlost současných pozorovaných změn klimatu však zdaleka přesahuje to, co by bylo 

možné na základě změn v orbitě Země očekávat11. 

 1.2.3. Geologické faktory 

Vlastnosti tektonických desek obalu planety Země mají již po desítky milionů let 

významný vliv na klimatické podmínky na Zemi. Tyto vlastnosti desek však nejsou 

konstantní, mění se tvar, velikost i pozice tektonických desek. Spolu se tím se logicky 

mění i hloubka oceánů a množství pevninské zemské masy. Změna poměru pevninské 

zemské masy a zemské masy na dně oceánů má zásadní vliv na cirkulaci vzduchu na 

                                                
10 Radiative Forcing Due to Solar Activity and Volcanic Eruptions [online]. [cit. 2014-06-1]. Dostupné z: 
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-2-4.html 
11 LYDOLPH, Paul E. The climate of the earth. Totowa, N.J.: Roman, 1985, s. 24 - 38, ISBN 08-659-
8119-1. 
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povrchu a vody v oceánech. Například zvýšení Tibetské plošiny během kenozoika12 

mělo zásadní vliv na cirkulaci vzduchu. V důsledku toho vznikl jihoasijský monzun, 

který ovlivňoval klima nad většinou Asie.  

Aktivity tektonických desek ovlivňují i chemické složení atmosféry Země, 

zejména koncentraci oxidu uhličitého, který je mimo jiné i produktem vulkanické 

aktivity a subdukce13. Tyto jevy, jejich četnost, síla a poloha na Zemi mají vliv na 

koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře již od počátku formování povrchu Země, což 

má vliv na změnu klimatu. 

Dalším významným faktorem, který může klima ovlivnit, je absorpce oxidu 

uhličitého a zvětrávání hornin. Oxid uhličitý se ukládá do hornin a jejich zvětráváním se 

znovu uvolňuje do atmosféry. Rychlost zvětrávání, popř. absorpce oxidu uhličitého, je 

závislá na expozici horniny, sklonu a množství masy na povrchu. Tektonické zvýšení 

může vést ke zvýšené absorpci oxidu uhličitého, a tím snížit koncentraci tohoto plynu 

v atmosféře. Důsledkem toho pak dochází ke snížení teploty Země. Příkladem tohoto 

jevu může být globální ochlazování klimatu v období pozdní éry kenozoika, ke kterému 

došlo díky zvýšené absorpci oxidu uhličitého zvyšující se Tibetskou plošinou14. 

 1.2.4 Skleníkový efekt 

Ačkoli je téma skleníkového efektu spojováno často právě s negativními vlivy, 

které zesilování tohoto jevu na klima Země má, je třeba zdůraznit, že skleníkový efekt 

je důležitým předpokladem života lidí na Zemi. Termín skleníkový efekt je však 

vzhledem k mechanismu tohoto klimatického jevu poněkud zavádějící, neboť navozuje 

dojem, že se jedná o mechanismus, který je spojený s prostředím skleníku a využívání 

tepla v něm. Získávání a uchování tepla ve skleníku je však poněkud odlišné od 

skleníkového efektu, jak jej chápeme ve smyslu tohoto známého klimatického jevu. 

Skleník, který je vybudován ze skla, přijímá teplo ze Slunce v reálném čase, neboť 

Slunce zahřívá půdu ve skleníku. Od této zahřáté půdy se zahřívá vzduch ve skleníku, 

                                                
12 Nejmladší geologická éra, která začala cca před 65,5 miliony let po velkém vymírání živočišných a 
rostlinných druhů na konci křídy. 
13 Jev, při kterém se jednotlivé tektonické desky zasouvají vzájemně pod sebe. 
14 WILLIAMS, Mark. Deep-time perspectives on climate change: marrying the signal from computer 
models and biological proxies. London: published for the Micropalaeontological Society by the 
Geological Society, 2007, s. 393 ISBN 18-623-9240-4. 
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který stoupá vzhůru. Přes sklo však nemůže uniknout, a tak se ve skleníku udržuje vyšší 

teplota než v okolí.  

Mechanismus skleníkového efektu při zahřívání Země je však poněkud 

složitější. Ze Slunce na povrch Země dopadá krátkovlnné záření, které s sebou nese 

sluneční energii. Toto záření je ze 30% odraženo zpět do vesmíru, z 6% atmosférou, z 

20 % oblaky a ze 4% zemskou souší. Zbytek tohoto záření, resp. energie, je pohlceno 

zejména atmosférou, mraky a primárně zemským povrchem, tedy souší a oceány. Z 

ohřátého zemského povrhu je následně vydávána energie v dlouhých vlnách. Tyto 

dlouhé vlny na rozdíl od těch krátkých, které přicházejí ze Slunce, nepronikají tak dobře 

přes tzv. skleníkové plyny, tedy primárně přes vodní páru, oxid uhličitý, oxid dusný15. 

Tato energie tedy nemá jak uniknout zpět do vesmíru, a proto zahřívá své okolí, čímž v 

globálním měřítku zvyšuje teplotu na Zemi. Je tedy logické, že změna ve skladbě 

atmosféry nebo zemského povrchu bude mít na teplotu na Zemi vliv. Činností člověka 

dochází zejména po průmyslové revoluci ke změnám složení atmosféry, které nemají 

v historii planety obdoby. Zejména v důsledku spalování biomasy, spalování fosilních 

paliv při průmyslové činnosti a změn v užívání půdy dochází k prudkému nárůstu 

koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Pátá zpráva Mezivládního panelu pro 

změnu klimatu (The Fifth Assessment Report of Intergovernmental Panel on Climate 

Change) k tomu uvádí následující: „Atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, metanu 

a oxidů dusíku se zvýšily na úroveň nebývalou za posledních minimálně 800 000 let. 

Koncentrace CO2 se od preindustriálních dob zvýšily o 40 %, primárně v důsledku 

emisí z fosilních paliv a sekundárně v důsledku čistých emisí ze změn využívání půdy. 

Oceán absorboval zhruba 30 % emitovaného antropogenního oxidu uhličitého, což 

způsobuje jeho acidifikaci.“16. 

Následkem těchto změn ve složení atmosféry je zesilování skleníkového efektu a 

s tím související oteplování planety. Shrnutí Páté zprávy pro politiky Mezivládního 

panelu pro změnu klimatu proto uzavírá debatu o vlivu člověka na současné oteplování 

                                                
15 BARROS, Vicente. Globální změna klimatu. 1. vyd. Překlad Petr Pšenička. Praha: Mladá fronta, 2006, 
s. 29, [24] s. obr. příl. Kolumbus, sv. 181. ISBN 80-204-1356-1 
16 STOCKER, Thomas. Climate change 2013: the physical science basis : Working Group I contribution 
to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. s. 2. ISBN 
9781107661820 
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následujícím tvrzením: „Je extrémně pravděpodobné, že vliv člověka byl dominantní 

příčinou pozorovaného oteplení od poloviny 20. století.“17. 

1.3 Vliv změn klimatu na geopolitickou budoucnost 

Projekce změn klimatu pro následující desetiletí předpokládají, že trend 

celkového oteplování planety bude pokračovat. Změny ve složení atmosféry a 

související změny klimatu s sebou nicméně přinesou i změny v koloběhu vody a uhlíku, 

nižší množství sněhu, změnu střední výšky globální hladiny oceánů, acidifikaci oceánů 

a změny v některých klimatických extrémech. Celkové oteplení bude i nadále 

způsobovat oteplování oceánů, a díky dlouhodobosti tohoto jevu i zvyšování teploty ve 

velkých hloubkách, což může velmi ovlivnit i cirkulaci vody v oceánu, která se děje 

právě díky různým teplotám vodní masy v jednotlivých vrstvách oceánu. 

Se změnou klimatu, zejména se zvyšováním teploty na pólech, táním ledovců a 

tepelnou expanzí vody, bude docházet ke zvětšování nebo zmenšování území některých 

států. Do konce 21. století se dle nejpravděpodobnějšího scénáře má zvednout hladina 

světových oceánů o 26 - 55 cm18. Takové zvýšení může riziko, ale např. Nizozemí, 

jehož území je relativně nízko nad hladinou moře a jehož některé části leží pod hladinou 

moře, již podniká kroky, aby o své území ani s takovým zvýšením nepřišlo. Opatření, 

která jsou v této souvislosti přijímána, zahrnují například budování valů okolo pobřeží, 

které by měly pomocí stupňovacích čerpadel, kanálů a nádrží zabránit, aby se voda 

dostala až do jeho obydlených částí ve vnitrozemí. Tyto valy navíc mají pokročilý 

monitorovací systém, který dokáže predikovat náhlé výkyvy v hladině moře a regulovat 

množství vody v nádržích mezi čerpadly. Navíc již nyní existují nezastavěná území, 

která slouží pro pohlcení vody, která by jinak mohla zaplavit obydlená území. Nicméně 

je vhodné upozornit na skutečnost, že tato opatření jsou ekonomicky velmi náročná a 

pro některé země bez mezinárodní ekonomické pomoci nedosažitelná. Právě proto jsou 

rozvojové státy nejvíce ohroženy, protože taková opatření pro ně nejsou 

z ekonomických i technologických důvodů dosažitelná. 

                                                
17 tamtéž s. 15 
18 Key messages and issues arising from the New IPCC Report, s. 19. [online]. [cit. 2014-06-30]. 
Dostupné z: http://www.climatechange2013.org/images/uploads/stocker14gen.pdf 
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Některé existující studie pro zajímavost naznačují, že oteplování planety by 

mohlo mít i pozitivní následky19. Podle těchto studií by průměrné teploty v Arktidě 

měly stoupnout o několik jednotek stupňů. V období od let 2040 – 2060 by pak mělo 

docházet k ústupu ledu a měly by tak vzniknout až tři nové obchodní cesty, při kterých 

by nebylo nutné, aby obchodní lodě byly doprovázeny ledoborci. Nicméně stále není 

vyřešena otázka bezpečnosti, neboť obchodní aktivita na těchto trasách by byla zcela 

nová a není zaručeno, jak by byly lodě při této cestě chráněny, neboť vody v oblasti 

severního pólu nespadají pod jurisdikci žádného státu. Je však nezbytné uvážit i 

environmentální aspekt spočívající ve skutečnosti, že oblasti, kde dosud žádná 

antropogenní aktivita nebyla, budou zasaženy znečištěním z přepravních lodí, které tyto 

cesty budou nově využívat. Nicméně zpřístupnění transarktické trasy by bylo skutečně 

zásadní, neboť oproti současným obchodním trasám by si lodě zkrátily cestu až o 20%. 

Nynější cesta z Rotterdamu do Jokohamy přes Severní moře, která se dotýká pobřeží 

Ruska, je navíc o 40% kratší než tradiční cesta přes Suezský kanál2021. V tuto dobu je 

jisté, že pokud by nové cesty nebyly zcela průchodné pro běžné obchodní lodě, budou 

každopádně v podstatě běžně dostupné pro ledoborce, což zcela jistě ovlivní politický 

přístup zejména severních států k otázce teritoriálních nároků v oblasti pólů a následně 

k otázce vlastnictví nerostného bohatství. 

Ačkoliv se předpokládá, že budou vytvořeny nové vodní cesty, je velmi 

pravděpodobné, že některé stávající cesty naopak zaniknou. Jedná se o trasy, které 

využívají zamrzlá koryta řek nebo jezer a které v zimě spojují odlehlá místa s městy, 

takové cesty se vyskytují nejčastěji v severských státech jako je Norsko, Grónsko nebo 

Kanada. Jedna z nejznámějších takových cest je zimní silnice spojující města Tibbitt a 

Contwoyto v Kanadě. Spojení odlehlých oblastí s velkými městy tedy bude možné 

pouze za použití letecké dopravy, což bude mít vliv nejen na zásobování obyvatel 

takových odlehlých měst, ale i na dopravu těžených surovin, zejména dřeva, což jeho 

                                                
19 New Trans-Arctic shipping routes navigable by midcentury. [online]. [cit. 2014-06-3]. Dostupné z: 
http://www.pnas.org/content/110/13/E1191/1, popř. PENG, S. Climate change and rice: marrying the 
signal from computer models and biological proxies. Manila, Philippines: International Rice Research 
Institute, c1995, s. 298, ISBN 35-405-8906-6. vztahující se k pozitivním vlivům na pěstování rýže 
v Japonsku 
20 Global warming will open unexpected new shipping routes in Arctic, UCLA researchers find. [online]. 
[cit. 2014-06-3]. Dostupné z: http://newsroom.ucla.edu/releases/new-unexpected-shipping-route-243485 
21 viz mapa v Příloze č. 1 
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cenu výrazně zvedne a sníží tak konkurenceschopnost dřevařského průmyslu v takových 

oblastech. 

Je však vhodné upozornit, že ačkoliv existují některé pozitivní vlivy 

klimatických změn, dá se předpokládat, že většina očekávaných změn bude pro lidské 

společenství spíše negativní a některé změny, které může z dlouhodobého hlediska 

oteplování planety a změny ve složení atmosféry přinést, mohou být pro život lidí a 

lidskou společnost přímo likvidační. Navíc je nutné vzít v úvahu, že rozvojové státy 

mají velmi omezené možnosti pro adaptaci na změnu klimatu a pokračování těchto 

změn je pro ně silně rizikové. 
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2. VÝVOJ MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ REGULACE 

V souvislosti se změnou klimatu a některými jejími důsledky naznačenými výše 

se jeví jako nezbytná mezinárodněprávní regulace jak v oblasti příčin změny klimatu, 

tak jejích následků. V tomto kontextu je nutné uvést klíčové pojmy, které jsou pro 

mezinárodní regulaci klíčové, a to pojmy mitigace a adaptace, resp. mitigační a 

adaptační opatření. 

Pojem mitigace, vycházející z anglického slova mitigation, v českém překladu 

zmírnění nepříznivých účinků, se objevuje v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 

(v textu též „Úmluva“) v čl. 3 odst. 3 jako jeden z jejích principů. Úmluva přímo 

v tomto článku stanovuje: „Smluvní strany by měly předběžně učinit opatření k 

předvídání, prevenci či minimalizaci příčin vedoucích ke změně klimatu a zmírnit tak 

její nepříznivé účinky...“. Takovými opatřeními se rozumí mitigační opatření, která 

slouží zejména k prevenci, zmírnění nebo v ideálním případě zastavení změn klimatu. 

Mezivládní panel pro změnu klimatu mitigační opatření definuje jako takové zásahy 

člověka, které omezují zdroje emisí skleníkových plynů nebo podporují jejich 

propady22. 

Význam pojmu adaptace, vycházející z anglického slova adaptation, v českém 

překladu přizpůsobení, vychází z toho, že existuje riziko škod, které budou způsobeny 

změnou klimatu. Proto, aby k takovým škodám nedošlo, nebo aby byly 

minimalizovány, provádí se adaptační opatření, kterými dochází k omezení nebezpečí 

škod, které mohou vznikat při změně klimatu. Adaptační opatření, resp. pojem adaptace 

je zahrnut i v Úmluvě, která v čl. 4 odst. 1 písm. f) přímo stanovuje povinnost členských 

států při zohledňování změny klimatu v politikách a opatřeních brát ohled „na 

minimalizaci nepříznivých účinků jimi realizovaných projektů a opatření ke zmírnění či 

přizpůsobení se změně klimatu na hospodářství, na zdraví obyvatelstva a na kvalitu 

životního prostředí“. 

Nejzásadnější oblastí právní úpravy ve vztahu ke změně klimatu jsou v současné 

době opatření, která mají za cíl snížení produkce skleníkových plynů. V této souvislosti 
                                                
22 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change 2014: Mitigation of Climate 
Change, Annex I: Glossary, s. 33 [online]. [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: 
http://report.mitigation2014.org/drafts/final-draft-postplenary/ipcc_wg3_ar5_final-
draft_postplenary_annex-i.pdf 
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je však nutné zdůraznit, že zatím není zcela jasné, zdali tyto snahy mají vůbec potenciál 

zastavit zrychlenou změnu klimatu. Objevují se totiž i názory23, že Země již dosáhla 

momentu, kdy je koncentrace skleníkových plynů tak silná, že jakákoliv realistická 

změna v produkci skleníkových plynů v podstatě nemá význam, a to zejména proto, že 

například oxid uhličitý v atmosféře na rozdíl od jiných skleníkových plynů zůstává 

přibližně 100 let. Vliv současného objemu skleníkových plynů v atmosféře a proces 

oteplování planety, který byl vysokou koncentrací těchto plynů nastartován, může jen 

sám o sobě bez dalšího antropogenního působení v průběhu několika dalších století 

zvýšit teplotu klimatu o 1,4° C24. 

Z pohledu regulace emisí skleníkových plynů do atmosféry na mezinárodní 

úrovni je vhodné na prvním místě zmínit první mezinárodní konferenci věnovanou 

tomuto tématu, kterou byla Světová klimatická konference konaná v únoru roku 1979 

v Ženevě. Konference byla unikátní nejen v tom, že ve svém rozsahu byla první velkou 

světovou konferencí na toto téma, ale též v neobvykle velkém množství expertů, kteří se 

jí zúčastnili. Konferenci pořádala Světová meteorologická organizace (World 

Meteorological Organization) ve spolupráci s UNESCO, Světovou zdravotnickou 

organizací a Organizací OSN pro výživu a zemědělství. Významným důsledkem této 

konference bylo vytvoření Světového klimatického programu (World Climate 

Programme), který je mezinárodním vědeckým programem, jehož cíle obecně spočívají 

ve zlepšení chápání klimatického systému a praktické aplikaci této znalosti pro účely 

lepšího zvládání změn klimatu. Světovému klimatickému programu byly dány čtyři 

základní cíle, a to (i) zajistit fyzikální chápání klimatického systému za účelem zajištění 

přesnějších klimatických předpovědí, (ii) vyvinout takové způsoby aplikace informací o 

klimatu, které by se daly použít efektivně ke zvýšení ekonomické výkonnosti, lidského 

zdraví, produkce potravin a rozumného užívání vodních zdrojů, (iii) zjistit socio-

ekonomický dopad a zranitelnost společnosti pro výkyvy a změnu klimatu a (iv) 

vyvinout a provozovat světový pozorovací systém, který by podporoval tři výše 

uvedené cíle25. 

                                                
23 Advancing the science of climate change. Washington, D.C.: National Academies Press, c2010, s. 167. 
America's climate choices. ISBN 0309145899. 
24 Tamtéž 
25  World Climate Programme (WCP) [online]. [cit. 2014-06-06]. Dostupné z: 
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcp.html 
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Dalším velmi významným mezníkem v oblasti ochrany klimatu bylo přijetí 

Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu z roku 1987 

(v textu též „Montrealský protokol“). Montrealský protokol navazuje na Vídeňskou 

úmluvu na ochranu ozonové vrstvy z roku 1985. Jak již vyplývá z jejich názvů, oba tyto 

mezinárodněprávní dokumenty se zabývají problematikou ozonové vrstvy, respektive 

její ochranou. Ochrana ozonové vrstvy byla v tehdejší době, tedy na konci 70. let 

a průběhu 80. let, velice aktuální téma, neboť vlivem chemických látek, freonů a 

halonů, docházelo k jejímu zmenšování, které mělo za následek větší množství 

propuštěného nebezpečného UV záření, před kterým ozonová vrstva Zemi přirozeně 

chrání26. Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy stanovila pro své signatáře 

obecný rámec spolupráce spočívající zejména ve výměně informací jak v rovině právní, 

tak rovině vědecké, výměně technologií a postupů27. S ohledem na skutečnost, že státy 

cítily potřebu dále spolupracovat, resp. stanovit závazné povinnosti ve vztahu k ochraně 

ozonové vrstvy, byl k této Vídeňské úmluvě přijat následně v roce 1987 v Montrealu 

protokol. Pojmenovaný podle místa přijetí je Montrealský protokol mezinárodním 

dokumentem, který závazným způsobem stanovuje svým signatářům povinnosti 

směřující dle preambule „k omezování a snižování emisí látek, které poškozují ozonovou 

vrstvu“. Státy v preambuli výslovně uznávají, že „celosvětové emise určitých látek 

mohou významně poškodit nebo jinak změnit ozonovou vrstvu takovým způsobem, který 

pravděpodobně bude mít nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí“. 

Vzhledem k výše uvedenému se všechny smluvní strany zavázaly snížit 

množství spotřeby látek, resp. látek vyjmenovaných v příloze A Montrealského 

protokolu, a to vyskytujících se samostatně nebo i ve směsi, podle referenčního období, 

kterým byl stanoven rok 1986, a referenční úrovně, která byla stanovena výpočtem dle 

čl. 3 Montrealského protokolu. Snížení spotřeby klesá s postupem času v souladu s čl. 2 

Montrealského protokolu v porovnání s referenčními hodnotami o desítky procent. 

Zvláštností tohoto protokolu je, že v souladu s čl. 5 Montrealského protokolu „smluvní 

strana, které je rozvojovou zemí a jejíž roční vypočtená úroveň spotřeby regulovaných 

látek je menší než 0,3 kilogramu na obyvatele ke dni, kdy pro ni tento protokol vstoupí v 

                                                
26 RITTNER, Don. A to Z of scientists in weather and climate. New York: Facts On File, c2003, s. 225, 
ISBN 08-160-4797-9. 
27 Přesný rozsah takové spolupráce byl vymezen v příloze č. 2. Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové 
vrstvy 
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platnost, nebo kdykoli potom do 10 let po vstupu tohoto protokolu v platnost, je za 

účelem uspokojení svých vnitrostátních potřeb oprávněna odložit svůj soulad s 

regulačními opatřeními stanovenými v odstavcích 1 až 4 článku 2 o 10 let proti lhůtám, 

stanoveným v uvedených odstavcích.“. Tímto tedy Montrealský protokol stanovil 

povinnosti každému svému signatáři, nicméně v případě rozvojových států byla 

respektována jejich komplikovaná hospodářská situace a byla stanovena možnost 

odkladu plnění stanovených povinností. 

Z hlediska ochrany klimatu není bez zajímavosti, že preambule Montrealského 

protokolu výslovně stanovuje, že smluvní státy si jsou vědomy „možných klimatických 

účinků emisí těchto látek“. Co se rozumí pojmem látka, je definováno v Montrealském 

protokolu, avšak jak bylo řečeno výše, obecně se jedná o halony a freony a jejich 

sloučeniny. 

Význam této konference a Montrealského protokolu je naprosto nezanedbatelný, 

protože vedl k výraznému omezování ozonové vrstvy, s tím že na této snaze se podílejí 

téměř všechny současné státy. Podle mého názoru by toto řešení mělo být vzorem pro 

další činnost v boji proti změně klimatu, neboť jsou do něj aktivně zapojeny všichni 

signatáři včetně rozvojových států, a je realistické, že jednotlivé státy svých 

individuálních cílů dosáhnou28. Rozvojové státy mají specifické podmínky pro splnění 

svých závazků, což jim umožňuje činit opatření postupně, dlouhodoběji a s lepším 

výsledkem než kdyby po nich změny byly žádány stejně rychle jako na rozvinutých 

zemích. 

Další významnou mezinárodní konferencí byla mezinárodní konference 

v Torontu, která byla pořádána pod záštitou kanadské vlády v červnu roku 1988. 

Výsledkem této konference byla výzva průmyslově vyspělým zemím, aby do roku 2005 

snížily množství emisí oxidu uhličitého o 20 % v porovnání se stavem v roce 198829.  

Rok 1988 je však z hlediska ochrany klimatu významný i v jiném ohledu. 

V tomto roce byl založen Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental 

Panel on Climate Change), jehož úkolem je objektivně hodnotit dostupné vědecké 
                                                
28 United Nations Environment Programme - Ozone Secretariat: Montreal protocol - Achievements to 
date and challenges ahead. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: 
http://ozone.unep.org/new_site/en/index.php 
29 The changing atmosphere: Implications for global security [online]. [cit. 2014-06-06]. Dostupné z: 
http://www.cmos.ca/ChangingAtmosphere1988e.pdf, s. 5 
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poznatky o změnách klimatu a připravovat odborné podklady pro politická jednání30. 

IPCC periodicky připravuje hodnotící zprávy o změně klimatu. Jeho zatím poslední, 

pátá hodnotící zpráva je publikována postupně od září roku 2013. Podle této zprávy se 

koncentrace skleníkových plynů, konkrétně oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného, 

zvýšila v porovnání s preindustriální dobou o 40%, 150% a 20%. 

Od roku 1988 do roku 1992 se konalo několik významných mezinárodních 

konferencí o změně klimatu, nicméně nejvýznamnější událostí v této oblasti bylo přijetí 

Úmluvy na konferenci v Rio de Janeiru v roce 199231. Konečným cílem Úmluvy je 

podle článku 2 „dosáhnout, v souladu s odpovídajícími opatřeními úmluvy, stabilizace 

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

nebezpečným důsledkům vzájemného působení lidstva a klimatického systému. Této 

úrovně by mělo být dosaženo v takovém časovém období, které umožní ekosystémům, 

aby se přirozenou cestou přizpůsobily změně klimatu, přičemž by nebyla ohrožena 

produkce potravin, a hospodářskému rozvoji, aby mohl pokračovat udržitelným 

způsobem“. Přijetí Úmluvy provázely intenzivní diskuse, vztahující se k jejímu obsahu, 

přičemž byly diskutovány, obecně řečeno, dvě možnosti. Úmluva buď mohla být 

obecná, mohla konstatovat potřebu změny, aniž by zaváděla konkrétní a vynutitelné 

závazky států, které by efektivně vedly k zastavení nebo minimálně zpomalení změn 

klimatu na únosnou úroveň, nebo se mohlo jednat o závaznou úmluvu, která by 

konkretizovala závazky států. Proti stanovení specifických závazků vystupovaly např. 

Spojené státy americké nebo arabské země, které jak poznamenávají dobové prameny, 

argumentovaly nejasným vědeckým základem důvodů změny klimatu32. Smluvní státy 

nakonec zvolily první variantu s tím, že Úmluva předpokládá, že se k ní budou uzavírat 

dodatky i protokoly33. Právě proto se jedná o rámcovou úmluvu, která stanovuje obecné 

povinnosti, stanovuje pravidla např. pro odborné vzdělávání a povědomí veřejnosti či 

                                                
30  Politika ochrany klimatu v České republice [online]. [cit. 2014-06-07]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.pdf, s. 29 
31 V platnost vstoupila 21. 3. 1994, kdy bylo dosaženo dostatečného počtu ratifikací. 
32 Businessweek Archives: On global warming, let the coolest heads prevail. [online]. [cit. 2014-05-02]. 
Dostupné z: http://www.businessweek.com/stories/1992-07-19/on-global-warming-let-the-coolest-heads-
prevail 
33  MATZ-LÜCK, Nele. Framework Conventions as a Regulatory Tool. In: Göttingen Journal of 
International Law. 2012, vol. 1, no. 3, s. 441. [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1535892 
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zavádí možnost využít tzv. finančního mechanismu dle čl. 11 Úmluvy „pro poskytování 

finančních zdrojů v podobě grantů či úlev, včetně převodu technologií“. 

Koncepce stanovení povinností v Úmluvě je specifická, neboť její signatáři jsou 

rozděleni v zásadě do třech skupin. První skupinu signatářů tvoří všechny státy, které se 

zavazují k povinnostem, které jsou vymezeny v čl. 4 odst. 1 Úmluvy. Tyto povinnosti 

zahrnují (i) povinnost informovat konferenci smluvních stran o národních inventurách 

emisí a jejich odstranění z atmosféry, (ii) povinnost formulování a uplatňování 

národních programů snižování emisí skleníkových plynů, (iii) povinnost podpory, 

vývoje, využití a převodu technologií a procesů kontroly a omezení emisí skleníkových 

plynů, (iv) povinnost podpory udržitelného hospodaření s lesy, oceány, pevninskými, 

pobřežními a mořskými ekosystémy, (v) spolupráci při přípravě na adaptaci vůči 

dopadům změny klimatu, vývoj odpovídajících a integrovaných plánů v pobřežních 

zónách, pro vodní zdroje a zemědělství a pro ochranu a obnovu oblastí, zvláště v Africe, 

které jsou postiženy suchem a desertifikací i záplavami, (vi) zohledňování změny 

klimatu v rámci politiky životního prostředí, sociální a hospodářské politiky, 

posuzování dopadů na životní prostředí ve smyslu zmírnění či přizpůsobení se změně 

klimatu a vlivu na hospodářství, na zdraví obyvatelstva a na kvalitu životního prostředí, 

(vii) podporu výzkumu v oblasti technologií i sociálních věd vztahující se ke 

klimatickému systému, (viii) podporu výměny informací z oblasti práva a technologií, 

(ix) podporu vzdělávání a podněcování účasti a povědomí o změně klimatu a (x) 

poskytování informací o provádění Úmluvy. Jak je uvedeno výše, tyto povinnosti se 

zavázaly dodržovat všechny smluvní státy. 

V oblasti mitigačních opatření nemají všechny státy stejné množství povinností. 

K mitigačním opatřením se zavázaly pouze rozvinuté státy uvedené v Přílohách I a II 

Úmluvy, přičemž přístup k mitigačním opatřením se liší pro státy uvedené v Příloze I a 

státy uvedené v Příloze II.  

Úmluva v čl. 4 odst. 2 přímo stanoví, že „smluvní strany rozvinutých zemí a 

další smluvní strany zahrnuté v příloze I přijímají následující konkrétní závazky“. Tyto 

konkrétní závazky reflektují myšlenku obsaženou již v úvodu Úmluvy, tedy že „bere v 

úvahu rozdílnost ve výchozích podmínkách a přístupech těchto smluvních stran a v 

jejich hospodářských strukturách a zdrojových základnách, jejich potřeba udržet silný a 
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udržitelný hospodářský růst, dostupné technologie a další specifické okolnosti, stejně 

tak jako potřeba rovnocenného a odpovídajícího příspěvku každé z těchto smluvních 

stran ke globálnímu úsilí s ohledem na výše uvedený cíl“. Pro splnění povinností v čl. 4 

odst. 2 Úmluvy mohou smluvní strany rozvinutých zemí a další smluvní strany zahrnuté 

v příloze I „opatření provádět společně s ostatními smluvními stranami a mohou jiným 

smluvním stranám pomáhat při dosahování cíle úmluvy“. K plnění závazků Úmluva 

v čl. 4 odst. 2 písm. a) předpokládá, že budou přijata opatření, která povedou ke 

zmírnění změny klimatu, zejména tím, že dojde k omezení antropogenních emisí 

skleníkových plynů a že budou chráněny a rozšiřovány tzv. propady a rezervoáry34 

skleníkových plynů. 

Jeden z klíčových závazků vyplývající z Úmluvy je stanoven v čl. 4 odst. 2 

písm. b) „v zájmu podpory pokroku směřujícímu k tomuto cíli, každá z těchto smluvních 

stran sdělí do šesti měsíců ode dne, kdy pro ni tato úmluva vstoupila v platnost, a poté 

již pravidelně v souladu s článkem 12 podrobné informace o svých přístupech a 

opatřeních podle písmena a) i o svých předpokládaných antropogenních emisích podle 

zdrojů a sníženích v důsledku propadů skleníkových plynů, na něž se nevztahuje 

Montrealský protokol, po dobu stanovenou v písmenu a), s cílem návratu ať již 

jednotlivě nebo společně na úroveň antropogenních emisí oxidu uhličitého a dalších 

skleníkových plynů, na něž se nevztahuje Montrealský protokol, dosaženou k roku 

1990“. V této části se tedy smluvní strany rozvinutých zemí a další smluvní strany 

zahrnuté v příloze I zavázaly k tomu, že emise skleníkových plynů budou na úrovni 

emisí v roce 1990. Tento závazek je problematický zejména s ohledem na 

skutečnost, že emise v roce 1990 byly značně vysoké, a k jejich snížení došlo 

poměrně rasantně bez jakýchkoliv mitigačních opatření v důsledku ekonomického 

vývoje, zejména pádu objemu průmyslové produkce, spojeného s pádem komunismu 

v zemích východní Evropy35. 

                                                
34 Propady a rezervoáry skleníkových plynů ve smyslu Úmluvy jsou smluvní definice. Propadem se 
rozumí proces, činnost nebo mechanismus, který odstraňuje skleníkový plyn, aerosol či prekurzor 
skleníkového plynu z atmosféry a rezervoárem ta část nebo ty části klimatického systému, kde jsou 
skleníkové plyny nebo jejich prekurzory ukládány, jedná se např. o organismy, půdu a oceány, které 
pohlcují např. oxid uhličitý 
35 BROHEÏ, Arnaud, Nick EYRE a Nicholas HOWARTH. Carbon markets: an international business 
guide. Sterling, VA: Earthscan, 2009, s. 5, ISBN 18-440-7727-6. 
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Výše uvedená povinnost se ovšem nevztahovala na všechny rozvinuté země. 

Rozvinuté země uvedené v Příloze II povinnosti dle čl. 4 odst. 2 neměly. Jejich 

povinnosti byly stanoveny v čl. 4 odst. 3, 4 a 5. Podstata těchto povinností spočívá 

v ekonomické podpoře rozvojových zemí při provádění opatření a plnění povinností dle 

Úmluvy, „ekonomické podpoře rozvojových zemí, které jsou zvláště vystavené 

nepříznivým účinkům změny klimatu“36 a pomoci v souvislosti s předáváním know-how 

a technologií pro provedení opatření dle Úmluvy. 

Společně s Úmluvou bylo přijato i několik dalších významných mezinárodních 

dokumentů, které, ač nezávazné, dobře vyjadřují uznání států, že je nezbytné začít v 

intencích hospodářského růstu přemýšlet i o tom, jak tento růst učinit udržitelným i pro 

další generace. Právě v této oblasti se začíná projevovat princip trvale udržitelného 

rozvoje, o němž bude blíže pojednáno níže. 

Úmluva dále zřizuje Konferenci smluvních stran (Conference of Parties – 

v textu též „COP“). COP je orgánem, který byl pověřen prováděním Úmluvy a jemuž 

bylo svěřeno, aby provedl kroky, které budou vést ke konkretizaci Úmluvy. Úkoly COP 

jsou vymezeny napříč Úmluvou, nicméně jádro jeho působnosti spočívá v čl. 7 Úmluvy. 

Do působnosti COP spadá zejména zkoumání závazků a institucionálních opatření 

smluvních stran Úmluvy, podpora výměny informací mezi smluvními stranami, 

koordinace opatření v oblasti změny klimatu na žádost nebo příprava hodnotící zprávy o 

plnění závazků vyplývajících z Úmluvy. Aby mohla být většina úkolů COP plněna, 

zavázaly se smluvní státy k tomu, že COP poskytnou dle svých možností nezbytné 

informace. Jedná se např. o „národní inventury antropogenních emisí ze zdrojů a 

snížení pomocí propadů všech skleníkových plynů, na něž se nevztahuje Montrealský 

protokol…“ nebo „všeobecný popis kroků učiněných nebo předpokládaných stranou s 

ohledem na provádění úmluvy“37. COP činí kroky k dosažení cílů Úmluvy zejména 

prostřednictvím svých každoročních zasedání, na nichž se zástupci smluvních stran 

Úmluvy snaží najít shodu na tom, jak pokračovat ve snahách o zastavení klimatických 

                                                
36 Čl. 4 odst. 4 Úmluvy 
37 Čl. 12 odst. 1 Úmluvy. 
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změn. Jak je však uvedeno výše, škála činností COP je širší a je vymezena napříč 

Úmluvou ať již v čl. 7 či v jiných článcích38. 

V oblasti ochrany životního prostředí a tedy nepřímo i ochrany klimatu je 

nezbytné v souvislosti s konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru 

připomenout i tzv. Deklaraci z Ria o životním prostředí a rozvoji (Rio Declaration 

on Environment and Development). Z hlediska ochrany klimatu je tento mezinárodní 

dokument důležitý, neboť zakotvuje množství základních zásad, které se ochranou 

klimatu prolínají. Z tohoto hlediska jsou významné zejména následující zásady: zásada 

udržitelného rozvoje, která prostupuje celým dokumentem, zásada č. 3 Deklarace z Ria 

spočívající v tom, že „právo na rozvoj musí být naplňováno tak, aby odpovídalo 

potřebám současných a budoucích generací, pokud jde o stav životního prostředí“, 

zásada č. 9 Deklarace z Ria, která stanoví, že „státy by měly spolupracovat tak, aby byly 

posíleny jejich vlastní schopnosti dosáhnout trvale udržitelného rozvoje; budou proto 

zvyšovat vzájemné porozumění formou výměny vědeckých a technologických poznatků, 

klást důraz na rozvoj, přizpůsobování, rozšiřování a transfer technologií. Včetně 

technologií nových a inovovaných.“ a zásada č. 16 Deklarace z Ria, která obsahuje 

zásadu, že „náklady související se znečištěním by měl v zásadě nést znečišťovatel“. 

Tyto zásady se projevují i v oblasti ochrany klimatu a bude o nich pojednáno níže. 

COP se poprvé sešla v Berlíně roku 1995, kde se naplno projevila potřeba 

specifikace závazků vyplývajících z Úmluvy. Na konci této konference bylo přijato 

rozhodnutí COP č. 1/CP.139, které de facto připravilo půdu pro přijetí Protokolu. Toto 

rozhodnutí vešlo do dějin jako tzv. Berlínský mandát. Čl. 3 odst. 4 – 6 rozhodnutí COP 

č. 1/CP.1 stanovuje, že by měl být započat proces, který by měl určit, čeho by se mělo 

dosáhnout v daných obdobích – 2005, 2010 a 2020. Nejedná se ovšem o závazné určení 

rozhodnutí, nýbrž pouze o návrhy, které nebyly přijaty do Protokolu. Zmiňuje rovněž 

návrh Asociace malých ostrovních států o stanovení specifických cílů. Tento návrh byl 

formálně předložen jako návrh protokolu k Úmluvě podle čl. 17 Úmluvy. COP dále 

                                                
38 jedná se např. o čl. 4 odst. 1 písm. j), kde smluvní strany mají povinnost „sdělovat konferenci smluvních 
stran informace, týkající se realizace opatření v souladu s článkem 12“, čl. 8 odst. 2 písm. d), kde 
sekretariát má povinnost „připravovat zprávy o své činnosti a předkládat je konferenci smluvních stran“ 
nebo čl. 15 odst. 2, který stanoví, že „změny úmluvy se přijímají na běžném zasedání konference 
smluvních stran“ 
39 Report Of The Conference Of The Parties On Its First Session, Held At Berlin From 28 March To 7 
April 1995, s. 4. [online]. [cit. 2014-06-07]. Dostupné z: http://unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.pdf 
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konstatovala, že je nezbytné v debatách pokračovat a ustanovila ad hoc skupinu pro 

další vyjednávání. Mandátem této ad hoc skupiny bylo připravit protokol k Úmluvě, 

který byl mohl být smluvními státy Úmluvy přijat. Význam Berlínského mandátu tedy 

spočívá zejména v konstatování uvedeném na začátku rozhodnutí COP č. 1/CP.1 „po 

zhodnocení čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) Rámcové úmluvy o změně klimatu se dochází 

k závěru, že tato ustanovení jsou nedostatečná... COP souhlasí se zahájením procesu, 

kterým se umožní učinit opatření pro období po roce 2000, včetně zpřísnění povinností 

smluvních stran uvedených v příloze I Úmluvy a zpřísnění povinností v čl. 4 odst. 2 

písm. a) a b) Úmluvy přijetím protokolu nebo jiného právního nástroje“. 

V pořadí třetí konference COP v Kjótu v prosinci roku 1997 byla již schopná 

docílit schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených 

národů o změně klimatu (v textu též „Protokol“), který obsahoval konkrétní závazky 

některých smluvních států Úmluvy. Příloha B Protokolu obsahuje tzv. redukční cíle pro 

vyspělé státy. Smluvní strany uvedené v příloze I Úmluvy se zavázaly v souladu s čl. 3 

odst. 1 Protokolu, že sníží své agregované emise nejméně o 5 procent vzhledem k 

úrovni z roku 1990, a to do konce tzv. kontrolního období, tedy v období mezi lety 2008 

- 2012. Některé státy se zavázaly, že jejich emise do konce kontrolního období budou 

pouze 92 % emisí v roce 199040, jiné státy mají naopak povoleno vypouštět do 

atmosféry více skleníkových plynů41. Jak vyplývá z Přílohy A Protokolu, seznam 

zahrnutých skleníkových plynů, vyjmenovává následující skleníkové plyny: oxid 

uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), částečně fluorované uhlovodíky (HFC), 

zcela fluorované uhlovodíky (PFC), fluorid sírový (SF6). Je nicméně nutné zmínit, že 

podmínka platnosti Protokolu, byla splněna až 18. 11. 2004 a Protokol vstoupil 

v platnost v souladu s čl. 25 Protokolu teprve 16. 2. 2005. Do té doby nebyl ratifikován 

dostatečným počtem států42, resp. nebyl ratifikován dostatečným množstvím států, které 

by představovaly emitenty více než 55 % celkových emisí oxidu uhličitého v roce 1990. 

                                                
40 Jedná se např. o Českou republiku, Evropské společenství, Německo nebo Nizozemsko. 
41 Např. Austrálie, která může vypouštět 108 % skleníkových plynů, které vypouštěla v roce 1990 nebo 
Island, který může vypouštět 101 % skleníkových plynů, které vypouštěl v roce 1990. 
42 Podmínky platnosti byly dle čl. 25 odst. 1 následující: „protokol vstupuje v platnost devadesátým dnem 
po dni uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení od nejméně 55 stran úmluvy, mezi 
nimiž budou smluvní strany uvedené v příloze I, jejichž celkové emise oxidu uhličitého v roce 1990 
představovaly alespoň 55 procent celkových emisí oxidu uhličitého smluvních stran uvedených v příloze I 
“ 
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Např. Spojené státy americké jej odmítly ratifikovat zcela43. Díky ratifikaci Protokolu 

Ruskou federací se podařilo splnit podmínky vstupu Protokolu v platnost v souladu s čl. 

25 odst. 1 Protokolu. To nicméně nezabránilo tomu, aby se jím některé státy řídily a 

začaly cíle Protokolu naplňovat i před dobou, než nabyl platnosti. V současné době je 

stranou Protokolu 192 států a Evropská unie44. 

K dalšímu výraznému výsledku mezinárodních jednání došlo v roce 2001 na 

konferenci v Marrákeši, kdy došlo ke konkretizaci řady dílčích oblastí v Úmluvě, resp. 

Protokolu, zejména v implementaci flexibilních mechanismů, vykazování emisí, nebo 

transferu technologií. 

Z hlediska posunu v oblasti ochrany klimatu je rovněž vhodné upozornit na 

konferenci v Kodani, která se konala v roce 2009. V rámci této konference bylo přijato 

rozhodnutí COP č. 2/CP.1545, kde COP v čl. 1 a 2 rozeznává, že globální růst teploty by 

neměl překročit více než 2 stupně Celsia nad hodnotu předindustriální éry, nicméně 

nebylo dosaženo dohody vedoucí k dosažení tohoto cíle. Čl. 8 rozhodnutí č. 2/CP.15 

stanoví, že rozvinuté státy slibují poskytovat financování projektům snižující emise 

skleníkových plynů a projektům adaptující rozvojové země na nevyhnutelné efekty 

změny klimatu. Rozvinuté státy slíbily poskytnout 30 miliard USD pro období 2010 - 

2012 a poskytnout dlouhodobé financování ve výši větší než 100 miliard USD ročně do 

roku 2020, a to z více zdrojů. V článku 10 výše uvedeného rozhodnutí pak bylo 

stanoveno, že bude zřízen „Kodaňský zelený klimatický fond (Copenhagen Green 

Climate Fund) jako provozní entita pro finanční mechanismy Úmluvy k podpoře 

projektů, programů, politik a dalších aktivit v rozvojových zemí vztahujících se k 

mitigaci…, adaptaci…, vývoji a transferu technologií.“. Po několika dalších 

konferencích, které ovšem nevyprodukovaly žádné mezinárodní závazky v oblasti 

snižování emisí, došlo v roce 2010 na konferenci v Cancúnu k určitému posunu. Tento 

vývoj nebyl po konferenci v Kodani v roce 2009 očekáván. Ukázalo se, že státy jsou, i 

s ohledem na končící platnost Protokolu v roce 2012, ochotné jednat. Byly dojednány 
                                                
43 Jejich podíl na emisích zemí z roku 1990 přílohy I Úmluvy činil cca. 36 % viz HACKETT, Steven C. 
Environmental and natural resources economics: theory, policy, and the sustainable society. 4th ed. 
Armonk, NY: M.E. Sharpe, c2011, s. 279 - 281, ISBN 978-076-5624-949. 
44 UN Framework Convention on Climate Change: Status of Ratification of the Kyoto Protocol [online]. 
[cit. 2014-06-08]. Dostupné z: https://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php 
45 Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 19 
December 2009 [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: 
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf, s. 4- 9 
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například některé záležitosti vztahující se k závazku z konference v Kodani v roce 2009 

spočívajícího ve zřízení zeleného klimatického fondu (Green Climate Fund). Tyto 

prostředky by měly napomoci tomu, aby rozvojové státy v rámci svého hospodářského 

rozvoje mohly aplikovat mitigační a adaptační opatření46. Konkrétní realizace projektu, 

včetně jeho financování však dojednány nebyly, některé otázky byly delegovány na 

sekretariát Úmluvy nebo COP k dořešení47. Rovněž byl dojednán politický závazek, 

nikoliv právně vymahatelný, že průměrná globální teplota by neměla stoupnout o více 

než 2 stupně Celsia nad hodnotu předindustriální éry. Proč zrovna 2 stupně Celsia a má-

li tento závazek reálný dopad na změnu klimatu je však kontroverzní, neboť existuje 

množství vědeckých prací, které tvrdí, že 2 stupně Celsia je nedostatečný cíl a že toto 

samo o sobě nebude mít vliv změnu klimatu způsobenou antropogenní činností48. Co je 

však největším praktickým problémem této a předchozích konferencí je fakt, že nebyly 

sjednány konkrétní závazné cíle, a to ani dlouhodobé, pro omezení emisí skleníkových 

plynů po skončení platnosti Protokolu. Jsou to přitom dlouhodobé cíle, které bývají 

dobrým základem pro mezinárodní jednání. 

V následujícím roce, tedy v roce 2011, bylo na konferenci v Durbanu, 

rozhodnuto o zprovoznění Zeleného klimatického fondu. Financování tohoto fondu 

však stále definitivně a detailně sjednáno nebylo. Zástupci států na této konferenci 

nicméně přijali závazek jednat a uzavřít, minimálně do roku 2015 s účinností do roku 

2020, dohodu, která by vedla ke snížení emisí skleníkových plynů49. 

K dílčí realizaci tohoto závazku došlo na klimatické konferenci v prosinci roku 

2012 v Dauhá. Zde bylo rozhodnutím č. 1/CMP.8 rozhodnuto o stanovení druhého 

kontrolního období, které trvá od roku 2013 do roku 2020. V tomto období se státy 

rovněž zavázaly přijmout nové redukční cíle spočívající ve snížení emisí skleníkových 

alespoň o 18 % v porovnání s emisemi v roce 1990 a dále byla definice skleníkových 

plynů rozšířena o fluorid dusitý. Nové závazky vyplývající z této dohody však vyplývají 

pouze pro 38 států, z nichž většinu tvoří státy Evropské unie, která sama podniká kroky 

                                                
46 Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 
10 December 2010, Decision no. 1/CP.16, Articles 100 - 112 [online]. [cit. 2014-06-08]. Dostupné z: 
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf 
47 např. čl. 110 - 112 tamtéž 
48 Towards green growth. Paris: OECD, c2011, s. 102, ISBN 9789264094970. 
49 K závěrům konference více Climate Focus: CP17/CMP7 Durban Debrief [online]. [cit. 2014-06-09]. 
Dostupné z: http://www.climatefocus.com/documents/files/cp17cmp7_durban_debrief.pdf 
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ke snižování emisí skleníkových plynů výrazně nad rámec Protokolu. Parlament České 

republiky v současné době schválil usnesení, kterým vyjádřil souhlas s ratifikací změny 

Protokolu50. 

Další klimatické konference proběhly v roce 2013 ve Varšavě a v roce 2014 

v Bonnu, nicméně žádná z nich nevedla k uzavření závazné mezinárodní smlouvy 

s cílem snížit emise skleníkových plynů. Zatím tedy stále platí pouze politická dohoda 

přijmout novou závaznou úpravu do roku 2015 se vstupem v účinnost do roku 2020. Za 

tímto účelem byla rozhodnutím č. 1/CP.17 zřízena ad hoc pracovní skupina, která má 

směřovat k vytvoření protokolu nebo jiného právního dokumentu, který by od roku 

2020 vyprodukoval nové mitigační nástroje vedoucí ke snížení emisí skleníkových 

plynů. Dá se však uzavřít, že uzavření nové mezinárodní smlouvy stanovující 

realistické, avšak efektivní závazky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, je 

více než žádoucí. 

                                                
50 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: Sněmovní tisk 79 [online]. [cit. 2014-05-30]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=79 
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3. NÁSTROJE PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY 

KLIMATU A SOUVISEJÍCÍ PRINCIPY 

3.1 Principy právní úpravy ochrany klimatu 

Jak bylo nastíněno výše, potřeba regulace antropogenních činností negativně 

ovlivňujících klima je aktuální a je podpořena vědeckými poznatky. Co však vývoji této 

regulace brání, jsou národní zájmy jednotlivých zemí. Právní úprava zaměřená na 

odvrácení nebo alespoň zmírnění změny klimatu s sebou nese i dodatečné náklady 

jednotlivých států, popř. přímo podnikatelských subjektů, které v těchto státech působí. 

Podnikatelské subjekty se tak stávají v porovnání s jinými, které touto regulací zatíženy 

nejsou, méně konkurenceschopnými a v důsledku toho je oslabena 

konkurenceschopnost ekonomiky celé země, která regulaci implementuje. Tento pohled, 

jakkoliv je dle stavu celosvětově přijatých opatření mezi politiky převládající, je ovšem 

poněkud krátkozraký. 

Oblast ochrany klimatu, která je součástí ochrany životního prostředí, je 

v porovnání s ostatními složkami životního prostředí specifická. To je dáno zejména 

tím, že na rozdíl od ochrany vod nebo ochrany půdy jde o oblast nikoliv lokální nebo 

regionální, ale globální. Z toho důvodu se na ni vztahují a projevují se v její právní 

úpravě poněkud jiné principy. Zejména jde o princip společné, ale diferencované 

odpovědnosti nebo princip mezinárodní spolupráce. Na druhou stranu existují i 

principy, které jsou právní úpravě ochrany klimatu společné s principy ochrany 

ostatních složek životního prostředí, jako je např. princip trvale udržitelného rozvoje, 

princip generační odpovědnosti nebo princip předběžné opatrnosti. 

Jedním z principů, který se uplatňuje v ochraně všech složek životního prostředí, 

je princip generační odpovědnosti, tedy odpovědnost současné generace vůči 

generacím následujícím, aby jim zanechala životní prostředí, které nebude vyhrocovat 

mezinárodní politickou situaci a nebude zhoršovat kvalitu života na Zemi nad 

přiměřenou míru. Princip generační odpovědnosti se promítá v čl. 3 odst. 1 Úmluvy, 

neboť „smluvní strany by měly chránit klimatický systém ve prospěch současných a 

budoucích generací lidstva...“. Princip generační odpovědnosti se promítá i v samotné 

skutečnosti, že právní úprava a snaha o omezení emisí skleníkových plynů a ochranu 
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klimatu vůbec existuje a že státy tuto oblast, i když s nepříliš přesvědčivými úspěchy, 

řeší. 

Vedle tohoto principu stojí i princip tzv. společné, ale diferencované 

odpovědnosti, ze kterého vychází i Úmluva v čl. 3 odst. 1, a který se v ní projevuje tak, 

že „smluvní strany by měly chránit klimatický systém ve prospěch současných a 

budoucích generací lidstva na základě rovnosti a v souladu s jejich společnými, i když 

rozdílnými, odpovědnostmi a odpovídajícími schopnostmi. V této souvislosti by měly 

smluvní strany rozvinutých zemí zaujmout vedoucí postavení v boji proti změně klimatu 

a z ní plynoucích negativních důsledků“. Tento princip se projevuje ve zvýšené 

odpovědnosti, resp. přísnějších povinnostech průmyslových zemí ve vztahu k emisím 

skleníkových plynů, a zároveň pomoci zemím, které jsou důsledky těchto emisí nejvíce 

ohroženy. V tomto kontextu je důležité si uvědomit, že ačkoli jsou v současné době 

rozvojové země v mnohých případech z hlediska jejich celkové produkce jedněmi 

z největších emitentů skleníkových plynů, byly to právě země rozvinuté, které 

k současnému stavu přispěly největší měrou. Zároveň jsou to opět země rozvinuté, které 

jsou schopné tuto situaci společným úsilím vyřešit, neboť jim to jejich ekonomická 

situace umožňuje. To shrnuje i studie prof. Sterna nazvaná Ekonomické aspekty změny 

klimatu, když konstatuje, že „neexistuje jediný vzorec, který by vyjádřil všechny 

rozměry spravedlivého přístupu, ale všechny výpočty – ať jsou založeny na příjmech, 

historické odpovědnosti nebo emisích na obyvatele – vedou k tomu, že bohaté země by 

měly přijmout odpovědnost za snížení emisí o 60 – 80 % do roku 2050 oproti úrovni 

roku 1990.“51. Je třeba si uvědomit, že bez ekonomické pomoci rozvinutých zemí 

nebudou mít rozvojové země díky jejich omezeným hospodářským možnostem 

schopnost se na snahách ke snižování emisí skleníkových plynů rozhodujícím 

způsobem podílet. Na této koncepci je postavena i Úmluva, když v čl. 3 odst. 1 přímo 

stanoví, že musí „… smluvní strany rozvinutých zemí zaujmout vedoucí postavení v 

boji proti změně klimatu a z ní plynoucích negativních důsledků“.  

Na druhou stranu je nezbytné tento princip vnímat i z toho hlediska, že veškerá 

odpovědnost a iniciativa nemůže ležet pouze na rozvinutých státech. Z tohoto 

pohledu se konstrukce povinností v Úmluvě vymyká představě o tom, že by i rozvojové 

                                                
51 Ekonomické aspekty změny klimatu, Sternova studie, shrnující zpráva. Praha, 2007. Dostupné z: 
http://amper.ped.muni.cz/gw/stern_review/stern_rev_cz32.pdf, s. 26 
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státy měly konkrétně přispět svým úsilím ke zmírnění či zastavení změny klimatu. Jak 

bylo pojednáno výše, Úmluva stanovuje obecné povinnosti pro všechny smluvní státy. 

Je však nutné podotknout, že splnění povinností, které jsou definovány velmi obecně, je 

možné učinit mnoha způsoby, přičemž ne všechny mohou vést k efektivnímu snižování 

emisí skleníkových plynů. Úmluva a konečně i Protokol stanovují konkrétní povinnosti 

spočívající ve snížení emisí pouze několika málo desítkám států, přičemž ostatní státy 

takové povinnosti nemají, což jistě není žádoucí stav, neboť státy bez jakýchkoliv 

povinností nejsou nuceny efektivním způsobem podnikat opatření ke snížení emisí 

svých skleníkových plynů. Přitom Úmluva v čl. 3 odst. 2 výslovně určuje, že „v úvahu 

by měly být plně brány specifické potřeby a zvláštní podmínky smluvních stran 

rozvojových zemí, zejména těch, které jsou obzvláště vystavené nepříznivým účinkům 

změny klimatu, a zejména těch rozvojových zemí, které by v souvislosti s touto úmluvou 

neměly nést nadměrné nebo nepřiměřené zatížení“. Toto ustanovení by se dalo zobecnit 

a interpretovat i tak, že potřeby a specifika rozvojových zemí se šetří tak, že plnění 

jejich povinností by bylo ulehčeno např. finančními iniciativami popř. delšími lhůtami 

ke splnění povinností. 

Oproti úpravě povinností rozvojových států v Úmluvě je zajímavé postavit 

konstrukci povinností rozvojových států v Montrealském protokolu, ve kterém je obsah 

povinností pro smluvní státy stejný, nicméně s ohledem na hospodářskou realitu 

rozvojových zemí mají rozvojové země možnost v souladu s čl. 5 možnost odložit 

soulad s mitigačními opatřeními dle Montrealského protokolu o 10 let oproti obecným 

lhůtám uvedeným v příslušných článcích. Tato konstrukce, která stanovuje stejný obsah 

povinností a nutí všechny členské státy k souladu s opatřeními rovným dílem, se jeví 

jako zdařilejší. Z teoretického hlediska mají rozvojové státy povinnosti, které má každý 

stát, neboť i svou aktivitou přispívají k nežádoucímu jevu, ale zároveň je díky 

mezinárodní spolupráci jejich pozice usnadněna.  

Jakýmsi leitmotivem celé regulace emisí skleníkových plynů je princip 

udržitelného rozvoje, který byl vyjádřen v souhrnné zprávě OSN Our common future a 

jehož definice, že „udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných 

generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na 



 

32 
 

úkor jiných národů“52, velmi dobře doplňuje princip generační odpovědnosti. Vždy je 

však nezbytné na princip udržitelného rozvoje nazírat optikou mezinárodní 

spolupráce, neboť pouze tak může být tento koncept naplněn. Zásada mezinárodní 

spolupráce je konečně obsažena i v čl. 3 odst. 3 Úmluvy, který stanoví, že „... úsilí 

zúčastněných smluvních stran ve věci klimatu by mělo být vynakládáno ve vzájemné 

spolupráci“. Rovněž by idea udržitelného rozvoje neměla být uplatňována na úkor 

jiných států, nebo skupin států tím, že jeden stát nebo skupina států těží ze skutečnosti, 

že jiný stát či skupina států pro něj např. uskutečňuje průmyslovou aktivitu, která ničí 

jeho životní prostředí a stát či skupina států toto nedostatečně kompenzuje. Odkaz na 

propojení mezinárodní spolupráce a trvale udržitelného rozvoje obsahuje i Úmluva v čl. 

3 odst. 5, kde uvádí, že „smluvní strany by měly spolupracovat při rozvíjení podpůrného 

a otevřeného mezinárodního hospodářského systému, který by vedl k udržitelnému 

hospodářskému růstu a rozvoji všech smluvních stran, zvláště smluvních stran 

rozvojových zemí, a tak jim umožnit lépe se vyrovnávat s problémem změny klimatu. 

Opatření přijatá v boji proti změně klimatu, včetně jednostranných opatření, by se 

neměla stát nástrojem svévolné či nespravedlivé diskriminace či skrytým omezením v 

mezinárodním obchodě.“ Poslední věta předchozí citace naznačuje a potvrzuje výše 

uvedené tvrzení, totiž že trvale udržitelný růst, resp. opatření k jeho provedení, nesmí 

být činěna na úkor jiných států tím, že by je ekonomicky diskriminovala nebo jinak 

znevýhodňovala. Stejné omezení obsahuje i Protokol v čl. 3 odst. 14 „Každá smluvní 

strana uvedená v příloze I vyvine úsilí k plnění závazků uvedených v odstavci 1 výše 

takovým způsobem, aby minimalizovala nepříznivé sociální, environmentální a 

hospodářské dopady na smluvní strany, které jsou rozvojovými zeměmi, a zejména na 

smluvní strany uvedené v čl. 4 odst. 8 a 9 úmluvy...“. Předpokládá se tedy, že by nemělo 

docházet k situacím, kdy některé státy přesouvají činnosti, které např. poškozují životní 

prostředí do jiných států a tento negativní jev nedostatečně kompenzují. Rovněž by dle 

mého názoru interpretací těchto ustanovení nemělo docházet k tomu, budou přijata 

opatření omezující globální obchod a diskriminující některé státy pod záminkou boje 

proti klimatu a tím de facto zhoršující možnosti takových států klima chránit. 

                                                
52 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [online]. 
[cit. 2014-06-09]. Dostupné z: http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf, 
s. 37 
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Úmluva reflektuje princip udržitelného rozvoje v čl. 3 odst. 4. Smluvní strany 

zde konstatují, že podpora udržitelného rozvoje je nejen jejich právo, ale zároveň něco, 

o co by měly usilovat. Zároveň se konstatuje, že hospodářský rozvoj je pro opatření 

směřující k ochraně klimatu esenciální, což reflektuje současný stav, kdy opatření na 

ochranu klimatu v největší míře provádějí zejména hospodářsky vyspělé státy. 

Princip udržitelného rozvoje je obsažen rovněž v českém právním prostředí, 

když § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, trvale udržitelný rozvoj definuje 

jako „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a 

zachovává přirozené funkce ekosystémů“. Dá se tedy říci, že jeho pojetí v české 

legislativě je ještě širší, neboť výslovně obsahuje požadavek na nesnižování 

rozmanitosti přírody, tedy zachování biodiverzity a zachovávání přirozené funkce 

ekosystémů. I pojem ekosystém je tímto zákonem v § 3 definován jako „funkční 

soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny 

výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a 

vyvíjejí v určitém prostoru a čase“, což aplikaci principu trvale udržitelného rozvoje 

ještě zpřesňuje. 

Jako nejzásadnější princip v oblasti práva životního prostředí a konkrétně 

ochrany klimatu se pak jeví princip předběžné opatrnosti. Toho je třeba dbát při 

každém záměru, který by mohl mít vliv na životní prostředí. Tento princip je zakotven i 

v čl. 3 odst. 3 Úmluvy, který stanoví, že „Pokud existuje hrozba vážné nezvratné škody, 

neměl by nedostatek úplné vědecké jistoty sloužit jako důvod k odkladu takových 

opatření za předpokladu, že přístupy a opatření řešící problém změny klimatu jsou 

nákladově efektivní a jsou schopny zajistit celosvětový prospěch při nejnižších možných 

nákladech.“ Podstata tohoto principu je založena na tom, že na každý zásah do 

životního prostředí, který by potenciálně mohl mít negativní vliv na životní prostředí, se 

nahlíží tak, že má negativní vliv na životní prostředí, i když na jeho škodlivosti 

neexistuje vědecká shoda a že by řešení takového zásahu nemělo být z důvodu této 

vědecké nejistoty odkládáno.  

Jedním z aspektů tohoto principu je ochrana veřejnosti proti těm záměrům, 

jejichž možný vliv na životní prostředí je sporný. V rámci veřejné kontroly je pak pro 
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veřejnost jednodušší vyžadovat ochranu proti takovému zásahu do životního prostředí. 

Prokáže-li se však důvěryhodným způsobem, že záměr negativní následky mít nebude, 

není důvod, aby na něj do budoucna bylo nahlíženo tak, jako by nějaké negativní 

následky na životní prostředí měl. Tento princip je navíc obsažen i ve významných 

mezinárodních dokumentech, jako je např. Montrealský protokol nebo Deklarace z Ria, 

kde je vyjádřen takto: „jestliže existuje hrozba vážné nebo nevratné škody, nedostatek 

plné vědecké jistoty nesmí být důvodem pro odkládání efektivních opatření k zásahu 

proti možné environmentální degradaci.”53. Podstatu tohoto principu vyjadřují různé 

aforismy, které vznikly nejčastěji v anglickém jazyce, např. „lepší být opatrný, než 

potom litovat“ (better safe than sorry), „unce prevence má hodnotu libry léku“ (an 

ounce of prevention is worth a pound of cure) nebo in dubio pro natura. 

Na výše uvedených principech by v zásadě měla spočívat i nová mezinárodní 

právní úprava vztahující se k ochraně klimatu, která by měla být účinná od roku 2020. 

Lze doporučit, aby reflektovala princip trvale udržitelného rozvoje a princip 

mezinárodní spolupráce, včetně zásady nediskriminování jiných států a neprovádění 

opatření směřujících k ochraně klimatu na úkor jiných států. Rovněž by opatření měla 

být činěna v duchu generační odpovědnosti a řešení negativních důsledků změny 

klimatu by nemělo být ponecháno následujícím generacím. Dále je vhodné, aby již 

nebylo v souladu s principem předběžné opatrnosti argumentováno nejasnými příčinami 

změny klimatu a bylo přijato účinné řešení. 

Co je však jednou z nejdůležitějších otázek, je řešení obsahu závazků 

jednotlivých zemí, a to jak rozvojových, tak rozvinutých. Konstrukce povinností tak jak 

je uvedena např. v Montrealském protokolu se jeví spravedlivější a efektivnější než 

konstrukce v Úmluvě či Protokolu, neboť neponechává odpovědnost za opatření 

směřující k ochraně klimatu na malé skupině států, ale stanovuje povinnosti, i když 

někdy modifikované, všem smluvním stranám. Pokud tedy principem právní úpravy 

ochrany klimatu je společná, avšak diferencovaná odpovědnost za změnu klimatu, bylo 

by vhodné, aby i povinnosti byly společné a jejich konkrétní obsah by měl odpovídat 

ekonomickým schopnostem země a ekonomickou účinností takových opatření. 

                                                
53 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Article 15 (Rio de 
Janeiro, 3-14 June 1992). [online]. [cit. 2014-06-09]. Dostupné z: 
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm 



 

35 
 

Nominální náklady na opatření pro snižování emisí skleníkových plynů jsou totiž 

v rozvojových státech relativně nižší než ve státech vyspělých, nicméně z hlediska 

poměru k hrubému domácímu produktu jsou naopak vyšší než ve vyspělých zemích, 

což je dáno malou ekonomickou silou rozvojových zemí54. Ačkoliv lze tedy z pohledu 

vyspělých zemí tato opatření realizovat v rozvojových zemích snadněji, jsou tato 

opatření v rozvojových zemích naopak mnohem hůře proveditelná, neboť bez pomoci 

států rozvinutých představují relativně vyšší zátěž. 

Jak zvolit klíč pro určení obsahu povinností je poměrně komplikovaná otázka. 

Řešení, která se na první pohled jeví jako optimální, např. povinnosti dle emisí per 

capita, nemusí v jednotlivých případech fungovat adekvátně. Například z hlediska 

absolutního množství emisí skleníkových plynů zaujímá Čína první místo, nicméně při 

přepočtu per capita není ani v první desítce zemí produkující na hlavu nejvíce 

skleníkových plynů, je až na sedmém místě55. Způsob určení povinností tedy bude 

záviset na vůli jednotlivých zemí, zejména pak na vůli velkých producentů 

skleníkových plynů, a to jak z pohledu absolutního množství emisí, tak množství emisí 

per capita. Tito producenti budou muset nést při snižování emisí skleníkových plynů 

nejvyšší náklady. Oproti tomu je však nutné zmínit, že zatížení rozvojových zemí bude 

z hlediska nákladů na opatření pro snižování emisí skleníkových plynů v poměru 

k velikosti a síle jejich ekonomiky rovněž značné. 

3.2 Právní nástroje ochrany klimatu 

Právní nástroje regulace ochrany klimatu, kterými se tato práce v této části 

zabývá, vycházejí z  Protokolu. Státy uvedené v Příloze I Úmluvy mají povinnost snížit 

množství emisí skleníkových plynů. Primárně se předpokládá, že smluvní státy budou 

zavádět opatření, která budou vést ke snižování emisí skleníkových plynů. 

Demonstrativní výčet těchto opatření pro státy Přílohy I Úmluvy je uveden v Protokolu 

v čl. 2 odst. 1, jedná se o tato opatření: 

                                                
54 podrobněji k tomuto tématu The Cost to Developing Countries of Adapting to Climate Change: New 
Methods and Estimates, The Global Report of the Economics of Adaptation to Climate Change Study. 
[online]. [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: 
http://siteresources.worldbank.org/INTCC/Resources/Executivesummary.pdf 
55 detailní statistiky na CO2 time series 1990-2012 per region/country. The Emissions Database for Global 
Atmospheric Research (EDGAR) [online]. [cit. 2014-06-04]. Dostupné z: 
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2012&sort=des9 
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1. „zvyšování energetické účinnosti v příslušných odvětvích národního 

hospodářství, 

2. ochrana a zvyšování propadů a rezervoárů skleníkových plynů, na něž se 

nevztahuje Montrealský protokol, s ohledem na závazky smluvní strany 

podle příslušných mezinárodních dohod v oblasti životního prostředí; 

podpora udržitelných způsobů lesního hospodaření, zalesňování a 

obnovy lesa, 

3. podpora udržitelných forem zemědělství s ohledem na aspekty změny 

klimatu, 

4. výzkum, podpora, vývoj a zvýšené využívání nových a obnovitelných 

forem energie, technologií sekvestrace oxidu uhličitého a pokročilých a 

inovačních technologií šetrných k životnímu prostředí, 

5. postupné omezování či odstraňování nedostatků trhu, daňových pobídek, 

osvobození od daní a cel a dotací, které působí proti cílům úmluvy, ve 

všech odvětvích, jež vypouštějí skleníkové plyny, a uplatňování tržních 

nástrojů, 

6. podpora vhodných reforem v příslušných odvětvích s cílem podpořit 

politiky a opatření omezující a snižující emise skleníkových plynů, na něž 

se nevztahuje Montrealský protokol, 

7. opatření k omezení nebo snížení emisí skleníkových plynů, na něž se 

nevztahuje Montrealský protokol, v odvětví dopravy, 

8. omezování nebo snižování emisí metanu jeho zachycováním a využíváním 

v oblasti nakládání s odpady, jakož i ve výrobě, dopravě a distribuci 

energie.“ 

Efektivita snižování emisí skleníkových plynů v  rozsahu, v jakém se smluvní 

státy zavázaly snížit nebo alespoň udržet množství emisí skleníkových plynů, by mohla 

být vyšší v případě plné spolupráce mezi smluvními státy. Náklady na snižování emisí 

v případě kooperace smluvních stran by mohly klesnout až na 25% nákladů, které by 

vznikly, pokud by snižování emisí bylo ponecháno na příslušných smluvních stranách 

samotných56. Protokol proto rozeznává tzv. flexibilní mechanismy, což jsou tržně 

                                                
56 VERHEYEN, Roda. Climate Change Damage and International Law: Prevention Duties and State 
Responsibility.1 ed. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, s. 110, ISBN 90-04-14650-4. 
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orientované nástroje, které slouží k dosažení redukčních cílů zavázaných smluvních 

stran. Tyto mechanismy jsou však primárně doplňkové, předpokládá se, v souladu s čl. 

17 Protokolu, že strany budou své emise snižovat především za pomoci výše 

nastíněných opatření. 

Flexibilními mechanismy z teoretického hlediska rozumíme mitigační opatření 

ochrany klimatu, tedy opatření, která slouží k omezení příčin změny klimatu, prakticky 

tedy snižování emisí skleníkových plynů. Jako flexibilní mechanismy jsou označovány 

v zásadě tři nástroje, a to (i) společně zaváděná opatření (Joint Implementation), (ii) 

projekty čistého rozvoje (Clean Development Mechanism) a (iii) obchodování 

s emisemi (Emissions Trading). 

Pro zapojení do flexibilních mechanismů musí státy uvedené v příloze I Úmluvy 

splnit mimo jiné tyto podmínky57: 

1. Protokol musí být v příslušné zemi ratifikován, 

2. musí být spočítáno přidělené množství emisí v tunách ekvivalentu oxidu 

uhličitého, 

3. musí být zaveden národní systém pro odhad emisí a odstraňování 

skleníkových plynů na území státu a 

4. musí být zaveden národní registr pro záznam a sledování vytváření a 

pohybu jednotek ERU (jednotek snížení emisí, anglicky Emission 

Reduction Unit) pro projekty společně zaváděných opatření, jednotek 

CER (jednotek ověřeného snížení emisí, anglicky Certified Emission 

Reduction) pro projekty z mechanismu čistého rozvoje, jednotek AAU 

(Assigned Amount Unit) pro obchodování s emisními povolenkami a 

RMU (jednotek propadů, anglicky Removal Unit) pro pohlcení pomocí 

propadů. 

Výše uvedené flexibilní mechanismy rovněž reprezentují i princip trvale 

udržitelného rozvoje a mezinárodní spolupráce, zejména pomoci států uvedených 

v Příloze I Úmluvy, tedy států rozvinutých, státům rozvojovým. Protokol např. v čl. 12, 

který se věnuje mechanismu čistého rozvoje, v odst. 2 přímo uvádí, že „účelem 

                                                
57 The Mechanisms under the Kyoto Protocol: Emissions Trading, the Clean Development Mechanism 
and Joint Implementation [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: 
https://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673txt.php 
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mechanismu čistého rozvoje je pomoci smluvním stranám neuvedeným v příloze I 

dosáhnout udržitelného rozvoje a přispět ke konečnému cíli úmluvy a pomoci 

smluvním stranám uvedeným v příloze I splnit jejich kvantifikované závazky na 

omezení a snížení emisí podle článku 3“. 

Z hlediska právní úpravy právních nástrojů ochrany klimatu je nutné především 

upozornit na skutečnost, že úprava těchto nástrojů vyplývá zejména z Protokolu a 

navazujících rozhodnutí. Je nicméně nutné upozornit na skutečnost, že hodnota snížení 

snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990 je naprosto nedostatečná. 

Stanovení limitů ve smyslu administrativního nástroje lze označit za obecně efektivní 

řešení, nicméně pokud je stanoven referenční bod v období, kdy emise byly v zásadě na 

nejvyšší úrovni díky průmyslové aktivitě v oblasti východní Evropy, a nikoliv např. 

v roce 1997, kdy emise již díky ekonomickému vývoji klesly a kdy vznikala dohoda na 

Protokolu, nelze na takové snahy hledět vážně, neboť ke snížení nedochází 

prostřednictvím mitigačních opatření, ale prostým vývojem a operací s čísly. 

Výsledkem tedy je, že obchodování s emisemi podle Protokolu se někdy nazývá 

„ekonomika horkého vzduchu“58, neboť význam ekologických dopadů obchodování 

s povoleným množství emisí skleníkových plynů, jichž je nadměrné množství, jsou 

kontroverzní. 

3.3 Společně zaváděná opatření (Joint Implementation) 

Společně zaváděná opatření jsou jedním z flexibilních mechanismů podle 

Kjótského protokolu, kterým lze dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů. Podstata 

tohoto mechanismu je vyjádřena v čl. 6 Protokolu, který v odst. 1 stanoví, že „za účelem 

splnění svých závazků podle článku 3 může kterákoli smluvní strana uvedená v příloze 

I převést na jinou takovou smluvní stranu nebo od jiné takové smluvní strany získat 

jednotky snížení emisí, které jsou výsledkem projektů zaměřených na snižování 

antropogenních emisí skleníkových plynů ze zdrojů nebo na posilování jejich 

antropogenního snížení pomocí propadů v kterémkoli hospodářském odvětví, a to pod 

podmínkou, že:  

a) každý takový projekt byl schválen dotčenými smluvními stranami;  

                                                
58 YAMIN, Farhana. Climate change and carbon markets: a handbook of emission reduction mechanisms. 
Sterling, VA: Earthscan, 2005, s.338. ISBN 18-440-7163-4. 
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b) každý takový projekt přinese snížení emisí ze zdrojů nebo posílení snížení  

pomocí propadů, ke kterým by bez realizace projektu nedošlo;  

c) smluvní strana nezíská žádné jednotky snížení emisí, jestliže neplní své 

závazky podle článků 5 a 7;  

d) získání jednotek snížení emisí je doplňkem vnitrostátních opatření za účelem 

plnění závazků podle článku 3.“ 

Rovněž je stanovena možnost, která je zakotvena v čl. 6 odst. 4 Protokolu, aby 

smluvní strana pověřila právnické osoby, aby se podílely na vytváření, převádění nebo 

získávání jednotek snížení emisí. Dle mého názoru je zásadní, že mohou být pověřeny i 

nestátní subjekty, tím se okruh subjektů, které se do této činnosti mohou zapojit 

rozšiřuje naprosto zásadně a zvětšuje se tím i potenciální množství takových projektů. 

Takto společně zaváděná opatření mohou při splnění podmínek generovat 

jednotky, které mohou být uplatněny při vykazování snižování emisí skleníkových 

plynů. Tento mechanismus byl zaveden s ohledem na ekonomický a historický kontext 

některých zemí, které se přidaly k Protokolu. Tyto země přecházely od centrálně 

plánovaného hospodářství k tržnímu. Zefektivnění využívání zařízení produkujících 

emise a tedy snížení emisí je ve srovnání k zefektivňování takových zdrojů ve 

vyspělých zemí výrazně méně nákladné. Takové země, které byly v období 

transformace, však neměly dostatečné množství vlastního kapitálu na to, aby tato 

zařízení zmodernizovaly. 59 Proto je možné v rámci mechanismu společně zaváděných 

opatření zavést opatření vedoucí ke snížení emisí za pomocí kapitálu z jiné země, která 

je smluvní stranou uvedenou v Příloze I Úmluvy. Podle dostupných statistik je tento 

mechanismus nejvíce využíván v Ruské federaci a na Ukrajině.60 

Snížení emisí po provedení takového opatření se však nezapočítává ve prospěch 

země, ve které bylo toto opatření provedeno (host party), nýbrž se toto opatření 

                                                
59 ZWERVER, S. Climate change research: evaluation and policy implications : proceedings of the 
International Climate Change Research Conference, Maastricht, the Netherlands, 6-9 December 1994. 
New York: Elsevier, 1995, 2 v., s. 1327 – 1329, ISBN 04-448-2143-0.; ZWERVER, S. Militant 
democracy: evaluation and policy implications: proceedings of the International Climate Change 
Research Conference, Maastricht, the Netherlands, 6-9 December 1994. Editor András Sajó, Lorri Rutt 
Bentch. Utrecht: Eleven International, 2004, s. 132, Issues in constitutional law, v. 1. ISBN 90-775-9604-
6. 
60  UNEP DTU PARTNERSHIP: JI projects. In: [online]. [cit. 2014-06-15]. Dostupné z: 
http://www.cdmpipeline.org/ji-projects.htm#1 
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započítává ve prospěch země, ze které kapitál proudí.61 Ačkoliv tedy cílová země nemá 

z takových opatření prospěch ve smyslu emisních kreditů62, získává zahraniční peněžní 

investici, technologii a know-how, což by mělo skutečnost, že jí není započítáno snížení 

emisí, kompenzovat. 

Společně zaváděná opatření se provádějí v rámci jednotlivých projektů, přičemž 

takové projekty se schvalují buď na základě procedury Track I, nebo Track II. Rozdíl 

mezi těmito procedurami spočívá v tom, že projekty v rámci Track I musí být v souladu 

s pravidly, dohodnutými dvěma státy, které jsou stranami projektů a které odpovídají za 

jeho správu. Projektů podle Track I je přibližně 97%. Projekty podle Track II jsou 

spravovány a musí se řídit pravidly, která vytváří mezinárodní orgán – Dozorčí výbor 

(Supervisory Committee) a hlavně jsou tímto orgánem hodnoceny63, 64. Obecně se vždy 

hodnotí (i) výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů, (ii) redukce emisí 

skleníkových plynů, (iii) ekonomická efektivnost projektu (jednotkové náklady na 

snížení emisí skleníkových plynů), (iv) další environmentální efekty, tzv. podmínka 

„dodatečnosti”, tj. takového snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke 

kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít, soulad s  právními povinnostmi 

vyplývajícími z právního řádu hostitelské země, soulad s národními prioritami na 

podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, užití tzv. nejlepší 

dostupné techniky (BAT), přínos pro rozšíření know-how a nových technologií 

v hostitelské zemi a soulad s prioritami makroekonomické politiky hostitelské země65. 

Na konci každého takového projektu je vypracována zpráva o ověření redukcí emisí 

skleníkových plynů, která je veřejně dostupná66. 

                                                
61 to vyplývá např. z čl. 24 rozhodnutí č. 9/CMP.1, dle kterého smluvní strana, na jejímž území společně 
zaváděné opatření provádí, vydá a převede ERU nebo z tohoto zdroje 
https://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/items/1674.php 
62 K pojmu kredit a jednotka více v kapitole 5.4 
63 čl. 13 písm. b) rozhodnutí č. 14/CMP.1 a čl. 30 - 45 rozhodnutí č. 9/CMP.1 
64 Množství jednotek redukce emisí ve společně zaváděných opatřeních a mechanismů čistého rozvoje 
(track I a track II) k únoru 2013 v Příloze č. 1 této práce. 
65 16. Sdělení sekce politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí o publikování materiálu, 
Věstník MŽP, 2000, č. 07 In: [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: http://www.cdmpipeline.org/ji-
projects.htm#1http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-
copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/43dccd0191aac101c1256b50005547d7?OpenDocument 
66 UNEP DTU Partnership: Distribution of all JI projects and track 2 JI projects by type and by host 
country. [online]. [cit. 2014-06-17]. Dostupné z: http://www.cdmpipeline.org/ji-
projects.htm#1https://ji.unfccc.int/JI_Projects/ProjectInfo.html 
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Z praktického hlediska je nicméně nutné říci, že projekty společně zaváděných opatření 

je možné v rámci Protokolu provádět pouze mezi státy přílohy I, tedy státy, které se 

zavázaly snížit své emise skleníkových plynů. Při bližším pohledu na seznam těchto 

států je ovšem patrné, že velké množství států, které jsou součástí této přílohy a které 

připadají v úvahu jako hostitelské země společně zaváděných opatření, jsou členy 

Evropské unie, která má vlastní nástroje pro snižování emisí, o nichž bude pojednáno 

níže. 

3.4 Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development 

Mechanism) 

Mechanismus čistého rozvoje je dalším z flexibilních mechanismů, které 

pomáhají smluvním státům Protokolu dosahovat závazků, které jsou určeny 

Protokolem. Jedná se o doplňkový ekonomický nástroj, který se materiálně podobá 

společně zaváděným opatřením a je zakotven zejména v čl. 12 Protokolu. Hlavním 

rozdílem oproti společně zaváděným opatřením je fakt, že mechanismus čistého 

rozvoje nemá omezení v území, na kterém může být uskutečněn. Zatímco projekty 

společně zaváděných opatření je možné provádět pouze na území států, které se 

zavázaly ke snížení emisí skleníkových plynů, tedy států uvedených v příloze I Úmluvy, 

projekty čistého rozvoje takto omezeny nejsou. Jejich omezení spočívá v tom, že je 

nezbytné, aby je prováděla smluvní strana uvedená v Příloze I Protokolu popř. v 

souladu s čl. 6 odst. 4 Protokolu  smluvní stranou pověřená právnická osoba. Celý tento 

mechanismus prosazuje myšlenku trvale udržitelného rozvoje, neboť prostřednictvím 

ekonomické aktivity, která však bude k životnímu prostředí šetrná, se snaží o snižování 

emisí skleníkových plynů. Tento racionální přístup počítá s tím, že není možné 

ekonomickou aktivitu pouze tlumit. Naopak, pokud daná aktivita uplatňuje nejnovější 

technologie šetrné k životnímu prostředí, je třeba takovou aktivitu podporovat. To má 

ve svém důsledku na životní prostředí pozitivní vliv.  

V rámci mechanismu čistého rozvoje jsou za uskutečněné a ověřené projekty 

přidělovány kredity CER, které slouží jako jednotky snížení emisí, které se uplatňují při 

výpočtu emisí skleníkových plynů a splnění příslušných závazků. 
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Mechanismus čistého rozvoje byl zaveden zejména kvůli tomu, aby smluvní 

strany uvedené v Příloze I Úmluvy, které mají stanovenu povinnost snižovat emise 

skleníkových plynů, mohly započíst na splnění svých závazků snížení emisí 

skleníkových plynů na území smluvních stran, které tuto povinnost nemají, typicky tedy 

v rozvojových zemích. Jak vyplývá z příslušných statistik, největší množství těchto 

projektů bylo uskutečněno na území Číny a Indie.67 

V souladu s čl. 12 odst. 4 Protokolu mechanismus čistého rozvoje podléhá 

pravomoci a pokynům konference smluvních stran a je pod dohledem výkonné rady 

mechanismu čistého rozvoje. Dále je konference smluvních stran na základě zmocnění v 

čl. 12 odst. 7 pověřena k vypracování podmínek a postupů pro zajištění transparentnosti, 

efektivity a kontrolovatelnosti prostřednictvím nezávislého auditu a kontroly 

projektových činností68. Účastenství v tomto flexibilním mechanismu je otevřeno i 

subjektům, které nejsou subjekty mezinárodního práva, tedy subjektům soukromým i 

veřejným. 

Mechanismus čistého rozvoje je největší offsetový mechanismus svého druhu na 

světě. Pojmem offsetový mechanismus se v kontextu ochrany klimatu rozumí snížení 

emisí skleníkového plynu, které je učiněno za účelem kompenzace nebo započtení 

emise skleníkového plynu na jiném místě69. Za jeho existenci bylo provedeno 7 217 

projektů v 89 státech. Implementace všech projektů má hodnotu minimálně 315 miliard 

amerických dolarů. Za dobu existence bylo vydáno více než 1, 38 miliard CER a 

předpokládá se, že do roku 2020 by tyto projekty měly snížit množství oxidu uhličitého 

v atmosféře o 1,4 až 6,2 miliard tun70. 

S ohledem na poslední vývoj v množství nově realizovaných projektů 

mechanismu čistého rozvoje je však nutné poznamenat, že dochází k zásadní redukci 

počtu takových projektů. Důvodem tohoto propadu jsou zejména dvě skutečnosti. 

Zaprvé, velké množství účastníků projektů mechanismu čistého rozvoje je příslušníky 
                                                
67 Příloha č. 2 obsahuje statistiku využití mechanismů čistého rozvoje podle hostujících zemí 
68 Pro období od roku 2013 jdou tyto podmínky a postupy na UN Framework Convention on Climate 
Change: Clean Development Mechanism (CDM), Rules and Reference. [online]. [cit. 2014-05-22]. 
Dostupné z: http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/index.html 
69 RITTER, Melissa, Greg BERTELSEN a Zoe HASEMAN. The carbon market: a primer for airports. 
Překlad S Blinnikov. Washington, D.C.: Transportation Research Board, s.9 ACRP report, 57. ISBN 978-
030-9213-684 
70 UN Framework Convention on Climate Change: CDM Business plan 2014 - 2015, čl. 2 a násl. [online]. 
[cit. 2014-05-22]. Dostupné z: https://cdm.unfccc.int/EB/cdm_map/eb75_repan01.pdf 



 

43 
 

států zavádějící EU ETS. S ohledem na skutečnost, že CER za projekty po roce 2012 

nelze libovolně směňovat za emisní povolenky v rámci EU ETS, je zájem těchto 

subjektů o mechanismus čistého rozvoje minimální. Druhou skutečností je fakt, že tržní 

cena CER klesla z průměrné hodnoty 20 € v roce 2008 na 0,40 € v roce 2013, což je 

důsledek naprostého přebytku nabídky CER nad poptávkou71. 

3.5 Obchodování s emisemi (Emissions Trading) 

Obchod s emisemi mezi smluvními stranami přílohy I Úmluvy je 

nejvýznamnějším a nejrozšířenějším z flexibilních mechanismů Protokolu. Jako nástroj 

flexibilního mechanismu je v porovnání s ostatními nástroji specifický, neboť nemá 

komplexní plošnou právní úpravu platící pro všechny smluvní strany Protokolu, které se 

zavázaly ke snížení emisí skleníkových plynů. Protokol pouze v čl. 17 stanovuje 

následující: 

„Konference smluvních stran stanoví příslušné zásady, podmínky, pravidla a 

pokyny, zejména pro ověřování, podávání zpráv a skládání účtů v souvislosti s 

obchodováním s emisemi. Smluvní strany uvedené v příloze B se mohou účastnit 

obchodování s emisemi za účelem plnění svých závazků podle článku 3. Takovéto 

obchodování musí být jen doplňkem vnitrostátních opatření přijatých ke splnění 

kvantifikovaných závazků na omezení a snížení emisí podle uvedeného článku.“. 

Právní úprava obchodování s emisemi se tedy vztahuje pouze na dílčí části - 

ověřování, podávání zpráv a skládání účtů. Příslušná komplexní pravidla pro samotné 

obchodování stanovena nejsou. Jak z výše uvedeného rovněž vyplývá, obchodování 

s emisemi by mělo být pouze doplňkovým mechanismem pro snižování emisí. 

Podstata obchodování s emisemi a v širším kontextu i užití flexibilních 

mechanismů je uvedena v čl. 3 odst. 10 Protokolu, který stanoví, že „k přidělenému 

množství smluvní strany se připočtou veškeré jednotky snížení emisí nebo každá část 

přiděleného množství, kterou tato smluvní strana získá od jiné smluvní strany v 

souladu s ustanoveními článku 672 nebo článku 1773“. Definice přiděleného množství je 

uvedena v čl. 3 odst. 7 Protokolu, který stanoví, že „množství přidělené každé smluvní 

                                                
71 Graf vývoje ceny CER v Příloze č. 4 
72 Tento článek upravuje mechanismus čistého rozvoje a společně zaváděná opatření. 
73 Tento článek upravuje obchodování s emisemi. 
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straně uvedené v příloze I se rovná příslušné procentuální hodnotě, uvedené v příloze 

B, z ekvivalentu oxidu uhličitého, který odpovídá jejímu úhrnnému množství 

antropogenních emisí skleníkových plynů uvedených v příloze A v roce 1990“. 

Přidělené množství se v souladu s rozhodnutím č. 13/CMP.1, odst. 2 vypočítává tak, že 

po dokončení procesu přezkumu podle čl. 8 Protokolu a vyřešení všech otázek se 

přidělené množství pro každý příslušný stát zanese do databáze pro sestavení a výpočet 

emisí a přiděleného množství (database for the compilation and accounting of 

emissions and assigned amounts)74 a zůstává nezměněné po celou dobu kontrolního 

období. 

Přidělené množství se dělí na jednotky AAU (assigned amount units), se kterými 

příslušné státy obchodují v případě, že množství emisí jejich skleníkových plynů 

nedosahuje přiděleného množství. Jednotkou AAU se dle přílohy rozhodnutí č. 

13/CMP.1 čl. 3 rozumí „ekvivalent jedné metrické tuny oxidu uhličitého vypočítaný dle 

potenciálu globálního oteplování dle rozhodnutí č. 2/CP.3 nebo způsobem určeným v 

souladu s ustanoveními čl. 5 Protokolu“.  

Zjednodušeně vyjádřeno tedy smluvní strany přílohy I Úmluvy prodávají 

přebytečnou kapacitu emisí skleníkových plynů smluvním stranám přílohy I Úmluvy, 

které dostatečným přiděleným množstvím nedisponují. Z podstaty věci se tedy jedná z 

ekonomického hlediska o globální trh, jehož účastníky jsou smluvní strany přílohy I 

Úmluvy.  

Předpokládalo se nicméně vytvoření pravidel zejména v oblasti ověřování 

obchodování s emisemi. Úprava této oblasti byla vyjednána na konferenci smluvních 

stran Úmluvy v Marrákeši a je zejména uvedena v rozhodnutí č. 18/CP.7. Takzvané 

Marrákešské dohody rozdělují povolené emise do jednotek AAU, které mohou státy 

obchodovat v případě, že jich mají nadbytek, tedy že nevyužijí celý objem jim 

povolených emisí skleníkových plynů. Vznikla tedy nová obchodovatelná komodita a 

takto vytvořený trh se někdy zjednodušeně nazývá „trh s uhlíkem“. 

Obchodování s emisemi mezi jednotlivými státy je do velké míry ovlivněno 

skutečností, že množství AAU některých států, zejména států bývalého sovětského 

bloku, je s ohledem na geopolitický a hospodářský vývoj neadekvátní. Aby se však 

                                                
74 podrobnosti k této databázi jsou v odst. 50 přílohy rozhodnutí č. 13/CMP.1 
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předešlo diskreditaci celého systému obchodování s emisemi, alespoň na úrovni 

obchodu mezi jednotlivými státy, státy přistupují k tomu, že se prodávající stát zaváže 

prostředky, které za povolené množství emisí utrží, investovat zpět do projektů, které by 

vedly ke snížení emisí skleníkových plynů. Takové obchody se souhrnně označují jako 

green investment scheme a ačkoliv takové určení prostředků z prodeje emisí 

nepředpokládá ani Protokol ani Úmluva, státy k němu přistupují dobrovolně75. 

3.6 Užití flexibilních mechanismů 

Jak bylo poznamenáno výše, účel flexibilních mechanismů je jednak doplňkový 

a jednak se jedná o ekonomické nástroje, které mají přispívat ke snižování emisí 

skleníkových plynů, resp. dosažení redukčních cílů. 

Každý z těchto mechanismů generuje jednotky, které představují ekvivalent 

jedné tuny oxidu uhličitého. S takovými jednotkami se následně obchoduje a mají vliv 

na přidělené množství emisí, resp. na povinnost jednoho státu snížit emise skleníkových 

plynů a právo druhého státu vypustit o odpovídající množství skleníkových plynů více. 

Dílčí podmínky obchodování s kredity v rámci emisních mechanismů jsou 

uvedeny zejména v rozhodnutích č. 11/CMP.1 a 13/CMP.1. Tato rozhodnutí upravují 

nejen obchod s jednotkami, ale upravují i proces zúčtovávání příslušných jednotek. 

Rozhodnutí č. 11/CMP.1 v čl. 5 jeho přílohy předpokládá existenci národních registrů, 

prostřednictvím kterých dochází k přidělování a převodu obchodovaných jednotek. Toto 

ustanovení rovněž obsahuje normu, která stanoví, že ačkoliv státy pověří 

soukromoprávní subjekty k obchodování, zůstávají odpovědné za splnění závazků podle 

Protokolu. Výše uvedené rozhodnutí rovněž reaguje na riziko, že by některé státy mohly 

prodat příliš velké množství jednotek a nemusely by pak být následně schopné dostát 

svým závazkům, proto je v čl. 6 přílohy rozhodnutí č. 11/CMP.1 stanoveno, že „každá 

strana uvedená v Příloze I Úmluvy musí udržovat ve svém národním registru, rezervu 

sledovaného období, která nesmí klesnout pod 90 % přiděleného množství strany nebo 

pod 100 % pětinásobku poslední přezkoumané inventury podle toho, která z těchto 

možností bude nižší“. 
                                                
75 United Nations: Climate Change: How It Impacts Us All Sustainable Development, Accountability and 
Ethical Standards, Green Investment Scheme as Additional Financial Tool for Sustainable Development 
and Climate Change Mitigation. [online]. [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: 
http://www.un.org/dpi/ngosection/annualconfs/60/pdfs/Olya_Melen.pdf 
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Každý národní registr je provozován prostřednictvím platformy spojené s 

Mezinárodní evidencí transakcí (International Transaction Log), kterou provozuje 

sekretariát Úmluvy. Tato evidence zároveň kontroluje správné zúčtovávání transakcí76. 

Základ úpravy vzájemného propojení flexibilních mechanismů v Protokolu je 

obsažen zejména v čl. 3 odst. 10 - 12, kde se stanoví, že k přidělenému množství se 

připočtou veškeré jednotky snížení emisí, každá část přiděleného množství, kterou tato 

smluvní strana získá od jiné smluvní strany, a ověřené snížení emisí na základě 

mechanismu čistého rozvoje. Stát, který získá jednotku snížení emisí nebo část 

přiděleného množství, může tedy vypustit o příslušné množství skleníkových plynů 

více. Oproti tomu stát, který převádí jednotky snížení emisí nebo část přiděleného 

množství, musí vypouštět o příslušné převáděné množství emisí méně.  

I po stanovení druhého kontrolního období závazků Protokolu dodatkem z 

Dauhá se počítá s flexibilními mechanismy dle Protokolu. Dodatek z Dauhá výslovně 

hovoří o pojmu „market-based mechanisms“ a o tom, že jednotky z těchto mechanismů 

mají sloužit ke splnění smluvních stran Přílohy I Protokolu.77 

Zůstává otázkou, zda-li by právní úprava flexibilních mechanismů měla být 

obsažena i v nové předpokládané mezinárodní úmluvě účinné po roce 2020. S ohledem 

na to, že fungování flexibilních mechanismů má do jisté míry tržní prvky a jedná se o 

ekonomickou aktivitu v oblasti změny klimatu, bylo by zřejmě vhodné, aby v jisté 

podobě byly upraveny i v budoucí právní úpravě. Nicméně je na zvážení subjektů, které 

budou tuto úmluvu vyjednávat, zda by podmínky uskutečňování aktivit v rámci 

jednotlivých flexibilních mechanismů neměly podléhat důkladnější kontrole a zda by 

fáze před jejich uskutečňováním neměla být povinně přezkoumávána a schvalována 

nezávislým orgánem co do jejich vlivu na  změnu klimatu, ekonomické náročnosti a 

efektivity. Dle mého názoru by mělo rovněž dojít k rozšíření oblasti flexibilních 

mechanismů nejen na modernizaci zařízení skleníkové plyny generující, ale i na širší 

podporu výzkumu nových technologií, které by nahradily stávající technologii produkce 

energie prostřednictvím spalování fosilních paliv. Tato podpora by měla směřovat 

jednak k tomu, aby příslušné technologie mohly být komerčně využívány, tedy aby 

                                                
76 Toto je upraveno zejména v rozhodnutí č. 19/CP.7 odst. 2. 
77  United Nations: Doha Amendment, čl. J. [online]. [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2012/12/20121217%2011-40%20AM/CN.718.2012.pdf 
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jejich provoz byl ekonomicky srovnatelný s produkcí energie prostřednictvím 

spalováním fosilních paliv a zároveň by měla směřovat k tomu, jak tyto technologie 

využívat v praxi, aby např. už při jejich výrobě nedocházelo k znečišťování životního 

prostředí. 
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4. KONCEPČNÍ NÁSTROJE OCHRANY KLIMATU 

V EVROPSKÉ UNII 

4.1 Akční programy 

Oblasti změny klimatu se Evropská unie věnuje přibližně od 80. let 20. století, 

přičemž ochrana klimatu je jednou z hlavních priorit Evropské unie v oblasti životního 

prostředí78. 

Téma ochrany klimatu se výrazněji projevilo v roce 1987, kdy byl pro období let 

1987 až 1992 přijat Čtvrtý akční program, který v čl. 6.3, který se věnuje výzkumnému 

programu životního prostředí, zahrnuje „klimatologii a přírodní rizika, řešení 

dlouhodobých problémů jako např. možné klimatické změny v důsledku zvýšení 

koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře“ do jedné ze čtyř oblastí výzkumu 79 . 

Navazující pátý akční program pro období let 1992 až 2000 dokonce oblasti změny 

klimatu věnuje jednu kapitolu jako tématu, které „představuje záležitost zvlášť 

závažnou, která má celokomunitární rozměr … má zásadní vliv na kvalitu a 

podmínky životního prostředí ve všech regionech společenství“80. Snahy o ochranu 

klimatu pokračovaly i v roce 2000, kdy Komise vydala Evropský programu pro změnu 

klimatu I (European Climate Change Programme I). Cíl tohoto programu spočíval 

v identifikaci a vývoji společné evropské strategie v oblasti implementace Protokolu81. 

Do této iniciativy byli zapojeni experti Komise i členských států EU, zástupci 

příslušných průmyslových odvětví a nevládní organizace. Tito specialisté byli poté 

                                                
78 čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie „Politika Unie v oblasti životního prostředí 
přispívá k sledování následujících cílů: ... podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení 
regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, a zejména boj proti změně klimatu“. 
79 kapitola 6.3. čtvrtého akčního programu - Resolution of the Council of the European Communities and 
of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 19 
October 1987 on the continuation and implementation of a European Community policy and action 
programme on the environment (1987-1992). In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro 
publikace Evropské unie [cit. 2014-5-15]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41987X1207:EN:HTML 
80  kapitola 5 pátého akčního programu - Climate change. Resolution of the Council and the 
Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 February 
1993 on a Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable 
development. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-5-
15]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41993X0517:EN:HTML 
81 European Comission: European Climate Change Programme. [online]. [cit. 2014-05-21]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/eccp/index_en.htm 
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rozděleni do 11 pracovních skupin, zabývajících se zejména oblastmi využívání nástrojů 

flexibilních mechanismů, dodávkou energie, poptávkou po energii, efektivitou 

využívání energie v průmyslu a mezi spotřebiteli, dopravou, vybranými průmyslovými 

oblastmi82. Závěry těchto pracovních skupin přispěly k vydání zelené knihy (green 

paper) zabývající se vhodností a možností realizace obchodování s emisemi 

skleníkových plynů83. 

V červenci 2002 přijal Evropský parlament a Rada rozhodnutí č. 1600/2002/ES84 

o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí na období 10 let ode dne 

22. července 200285. I tento akční program označoval změny klimatu jako závažné 

riziko a stanovil dlouhodobý cíl maximálního zvýšení globální teploty o 2 °C oproti 

preindustriálnímu období a udržení koncentrace CO2 pod 550 ppm86. Zásadním právním 

nástrojem ochrany klimatu pak bylo efektivní obchodování s emisemi oxidu uhličitého s 

možností jeho rozšíření na další skleníkové plyny87.  

Na šestý akční program Společenství pro životní prostředí navazuje současný 

Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 nazvaný 

„Spokojený život v mezích naší planety“88. Tento akční program v bodě 43 výslovně 

hovoří o cíli „změnit Unii v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství 

účinně využívající zdroje“. V písm. a) tohoto bodu je rovněž stanoven cíl splnit závazky 

EU „v oblasti klimatu a energetiky stanovené pro rok 2020“ a do roku 2050 „usilovat o 

snížení emisí skleníkových plynů o 80–95 % v porovnání s rokem 1990, v rámci 

celosvětového úsilí o omezení průměrného nárůstu teploty na méně než 2 °C v 

porovnání s úrovněmi teplot před průmyslovou revolucí, přičemž klíčovým krokem v 

                                                
82 tamtéž 
83 European Comission: Greenhouse gas emissions trading and climatic change programme. [online]. [cit. 
2014-05-21]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28109_en.htm 
84 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém 
akčním programu Společenství pro životní prostředí In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro 
publikace Evropské unie [cit. 2014-05-22]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D1600&qid=1405671417208&from=EN (v textu též 
„Rozhodnutí č. 1600/2002/ES“) 
85 čl. 1 odst. 3 Rozhodnutí č. 1600/2002/ES 
86 čl. 2 odst. 2 tamtéž 
87 čl. 5 odst. 2 písm. i) bod b) tamtéž 
88 Obsah tohoto programu je uveden v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze 
dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 
2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro 
publikace Evropské unie [cit. 2014-05-22]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&qid=1405671590240&from=EN 
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tomto postupu bude dohoda ohledně rámce v oblasti klimatu a energetiky do roku 

2030“. Je tedy stejně jako na mezinárodní úrovni89 rozeznán závazek omezit růst teploty 

na méně než 2 stupně Celsia, přičemž ani v tomto případě není jasné, proč byla jako 

hranice zvolena právě hodnota 2 stupňů Celsia. 

4.2 Koncepce 20 – 20 – 20 a získávání a využití energie 

Jedním z dalších závazků, které byly přijaty za účelem omezení růstu teploty a 

snížení emisí skleníkových plynů, je závazek (i) snížení emisí skleníkových plynů do 

roku 2020 o 20% oproti roku 1990, (ii) zvýšení podílu spotřeby energie EU získané 

z obnovitelných zdrojů na 20% a (iii) 20 % zefektivnění spotřeby energie v EU90, 

společně se někdy též hovoří o plánu 20-20-2091. 

Cíl snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 oproti roku 1990 se 

vztahuje na členské státy Evropské unie, které musí učinit opatření k jeho splnění. Dá se 

však předpokládat, že vzhledem ke stávajícím celodiunijním aktivitám, jako je např. EU 

ETS nebo klimaticko-energetický balíček 92  se tohoto cíle podaří pravděpodobně 

dosáhnout i bez dalších opatření, která by byla přijímána členskými státy individuálně. 

Předpokládá se, že subjekty, které jsou zapojeny v EU ETS, dosáhnou díky 

omezenému množství emisních povolenek cíle snížení emisí skleníkových plynů o 21 % 

v porovnání úrovní emisí skleníkových plynů v roce 200593. U ostatních producentů 

skleníkových plynů se dle klimaticko-energetického balíčku předpokládá, že u nich 

v průměru dojde ke snížení emisí v porovnání s emisemi skleníkových plynů v roce 

2005 o 10 %94. 

                                                
89 viz klimatická konference v Kodani výše 
90 European Comission: The 2020 climate and energy package. [online]. [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm 
91 jehož prvky jsou upraveny blíže např. ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. ledna 2008 20 a 20 do roku 2020 
Změna klimatu je pro Evropu příležitostí In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 
Evropské unie [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0030&qid=1405676063655&from=EN (v textu též 
„Sdělení Komise 20 a 20 do roku 2020“) 
92 více viz níže 
93 viz čl. 5 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství (v textu též „Směrnice č. 2009/29/ES“) In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad 
pro publikace Evropské unie [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:cs:PDF 
94 s. 2 Sdělení Komise 20 a 20 do roku 2020 
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Ve spojitosti se změnou klimatu je rovněž nezbytné zdůraznit snahu Evropské 

unie o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu Evropské 

unie. V současné době existuje platný závazek členských států, aby do roku 2020 

obnovitelné zdroje představovaly souhrnně za všechny členské země 20% 

energetického mixu. V roce 2010 bylo 12,7 % hrubé energetické spotřeby v Evropské 

unii pokryto z obnovitelných zdrojů95, v období let 2001 - 2010 rostl podíl využití 

obnovitelných zdrojů energie ročně o 4,5 procentního bodu96. Aby byl závazek do roku 

2020 splněn, muselo by tempo růstu zůstat minimálně stejné97, což je však v kontrastu 

se současnou situací, kdy se od obnovitelných zdrojů kvůli jejich ekonomické 

náročnosti, resp. ekonomické náročnosti jejich preference vládami některých členských 

států, např. České republiky, ustupuje98. Toto nicméně není případ všech členských 

států, např. Německo velmi silně podporuje obnovitelné zdroje a stanovilo do roku 2030 

cíl, aby v jeho energetickém mixu představovala energie z obnovitelných zdrojů 50%99. 

Vzhledem k rozdílům v přístupu jednotlivých členských států k obnovitelným zdrojům 

energie není proto pravděpodobné, že by cíle 20 % využití obnovitelných zdrojů 

v energetickém mixu všech členských států bylo dosaženo, resp. dosažení tohoto cíle 

souhrnně zřejmě bude, avšak není jisté, zda tento cíl naplní všechny státy100. 

Pro splnění takových závazků byl proto přijat v roce 2009 tzv. klimaticko-

energetický balíček. Jedná se o soubor čtyř právních předpisů, které (i) reformují 

                                                
95Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů č COM (2013) 175 final o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, s. 16 In: 
EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0175&qid=1405676889056&from=EN 
96 Zelená kniha Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030, č. COM/2013/0169 final, s. 5, In: 
EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1405677059075&uri=CELEX:52013DC0169 
97 The European Renewable Energy Council: Renewable Energy Technology Roadmap 20% by 2020, s. 
7. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: 
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/Renewable_Energy_Technology_Road
map.pdf 
98 viz Tiskové prohlášení úřadu vlády k zastavení podpory zdrojů obnovitelné energie ze dne 25. 7. 2013 
[online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-omezi-
podporu-pro-obnovitelne-zdroje-energie-109181/ 
99 Die Bundesregierung: Energiewende, Fragen und Antworten. [online]. [cit. 2014-06-25]. Dostupné z: 
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energiewende/Fragen-
Antworten/1_Allgemeines/1_warum/_node.html 
100 European Commission: Europe 2020 Targets: climate change and energy, s. 5. [online]. [cit. 2014-06-
25]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/16_energy_and_ghg.pdf 
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fungování systému EU ETS, o němž bude blíže pojednáno níže101, (ii) stanovují 

individuální roční závazné cíle pro snižování emisí skleníkových plynů členským 

státům ve vybraných sektorech, které nespadají pod EU ETS102, (iii) stanovují národní 

kvóty pro produkci energie z obnovitelných zdrojů103 a (iv) vytvářejí právní rámec pro 

podporu technologie, s jejíž pomocí bude možné zachycovat a ukládat do půdy oxid 

uhličitý104. 

Na tyto koncepce navazuje Rámcový politický plán pro klima a energetiku 2030 

(2030 Framework for Climate and Energy Policies), který byl připravován zejména 

s ohledem na vývoj mezi lety 2020 a 2030, neboť současné analýzy se většinou zabývají 

stavem do roku 2020, kdy skončí třetí obchodovací období s emisními povolenkami. V 

současné době k tomuto dokumentu Komise zaujala stanovisko a potvrdila, že je 

v souladu s dlouhodobými plány105. Do roku 2020 pak plánuje Evropská unie zvýšit 

podíl obnovitelné energie v energetické spotřebě Evropské unie na 20 % a docílit 

snížení spotřeby energie o 20 %106. 

Nejdlouhodobějším plánem je pak závazek snížení emisí skleníkových plynů o 

80 – 95 % pod úroveň emisí skleníkových plynů v roce 1990 do roku 2050107. Není 

nicméně jednoznačné, zda je takový plán vůbec realistický, neboť stanovuje cíle na 36 

let dopředu. To za situace, kdy se nedá dlouhodobě predikovat velké množství 

                                                
101 Směrnice č. 2009/29/ES 
102 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o  úsilí členských 
států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v  oblasti snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020 In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 
unie [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009D0406-20130701&qid=1405679047870&from=EN 
103 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o  podpoře využívání 
energie z  obnovitelných zdrojů a  o  změně a  následném zrušení směrnic. In: EUR-Lex [právní 
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0028-
20130701&qid=1405679129900&from=EN 
104 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém 
ukládání oxidu uhličitého. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie 
[cit. 2014-05-23]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0031-20120217&qid=1405679221258&from=EN 
105 European Commission: 2030 Framework for Climate and Energy Policies. [online]. [cit. 2014-07-01]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm 
106 tamtéž 
107  European Commission: Roadmap 2050. [online]. [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm 
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proměnných, jako je např. geopolitická situace, cena fosilních paliv, popř. stav vědy a 

techniky, není podle mého názoru zcela seriózní závazek108. 

Důvodů pro boj se změnami klimatu na evropské úrovni je mnoho. Evropská 

unie v současnosti sdružuje 28 států, přičemž existují reálné šance, že v průběhu 

několika dalších let dojde k jejímu rozšíření směrem na východ Evropy. Jakákoliv 

iniciativa, která by snižovala emise skleníkových plynů, má tedy jistý potenciál 

z hlediska globálního dopadu. Evropská unie dále také silně akcentuje téma kvality 

života a práva na uspokojivé životní prostředí, téma využití energie z obnovitelných 

zdrojů, a to vše v kontextu trvale udržitelného rozvoje, který je vůdčím principem ve 

všech výše zmíněných koncepcích Evropské unie. 

Otázky energetických nároků zemí Evropské unie a zejména téma jejich snížení 

je velice aktuální, a to nejen z důvodů výše popsaných, ale i z důvodů geopolitických, 

neboť dodávky paliv, ropy a plynu jsou v současné době závislé na politickém vývoji 

v zemích, kde není stabilní politické klima, popř. se jedná o země, které nedodržují 

základní lidská práva uznaná Evropskou unií. Objevují se proto i názory, že využívání 

přírodních zdrojů v podobě těchto paliv vede nejen k ohrožení životného prostředí, ale 

představuje také tichou podporu vůči takovým režimům, které by se Evropská unie a 

nejen ona měla vyvarovat109. 

Proto je součástí budoucího výhledu v Evropské unii i program podpory investic 

a výzkumu do efektivních technologií, které by ke svému provozu nevyžadovaly 

spalování uhlíku, popř. by jej potřebovaly v menší míře, než je tomu doposud110. 

K ambiciózním budoucím cílům je nutné konstatovat, že mezi lety 1990 a 2012 

došlo v Evropské unii ke snížení emisí skleníkových plynů o 18 %111 a zároveň 

                                                
108 The European Cement Association: Energy intensive industries: Why setting CO2 targets to 2050 is 
unrealistic. [online]. [cit. 2014-06-26]. Dostupné z: http://www.cembureau.eu/printpdf/node/669/670 
109 GELLER, Howard S. Energy revolution: policies for a sustainable future. Washington, D.C.: Island 
Press, c2003, s. 12. ISBN 15-596-3965-2. 
110  European Commission: HORIZON 2020 The EU Framework Programme for Research and 
Innovation. [online]. [cit. 2014-06-27]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy 
111 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Pokrok v plnění cílů Kjótského protokolu a cílů EU 
pro rok 2020 (požadovaná na základě článku 21 nařízení (EU) č. 525/2013 Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a 
podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení 
rozhodnutí č. 280/2004/ES), s. 6. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 
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kumulovaná výše hrubého domácího produktu mezi lety 1990 a 2011 stoupla o 45 %112. 

Proto je pravděpodobné, že do roku 2020 je realistické dosáhnout společného cíle 

snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s emisemi v roce 1990 o 20 %. Zároveň 

je však nutné upozornit na skutečnost, že vstupem států bývalého východního bloku v 

roce 2004 klesly skokově souhrnné emise skleníkových plynů států EU, neboť již v roce 

přistoupení k Protokolu byly emise skleníkových plynů těchto států o desítky procent 

nižší než v roce 1990. Ke splnění tohoto cíle tedy nedošlo převážně díky zavedení 

přísných opatření, nýbrž skutečností, že zvolený referenční bod je pro státy bývalého 

východního bloku příznivý113. 

                                                                                                                                          
unie [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0698&qid=1405679823615&from=EN 
112 tamtéž s. 4 
113 viz poznámka 31 (BROHEÏ, Arnaud, Nick EYRE a Nicholas HOWARTH. Carbon markets: an 
international business guide. Sterling, VA: Earthscan, 2009, s. 5. ISBN 18-440-7727-6.) 
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5. PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODOVÁNÍ S 

POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH 

PLYNŮ 

Obchodování s emisními povolenkami, resp. Evropský systém obchodování 

s emisními povolenkami (The EU Emissions Trading System v textu též „EU ETS“) je 

jedním z mitigačních nástrojů Evropské unie v oblasti ochrany klimatu. Jedná se o 

základní právní nástroj Evropské unie pro snížení emisí skleníkových plynů 114 . 

Z hlediska produkce skleníkových plynů EU ETS zahrnuje přibližně 45 % emisí 

skleníkových plynů na území 28 členských států Evropské unie115. 

Obecně vzato je obchodování s emisními povolenkami nejefektivnějším 

nástrojem snižování emisí skleníkových plynů, je však nezbytné jej správně nastavit a 

musí být provázeno odpovídající právní úpravou stanovující povinnosti provozovatelům 

zařízení emitujících skleníkové plyny. Podstatou obchodování s povolenkami je obecně 

stanovení omezeného počtu emisních povolenek (allowances) v určitém období, 

povinnost těmito povolenkami krýt své emise skleníkových plynů a právo odkoupit 

povolenky od jiných subjektů. Povolenkou se přitom obecně rozumí povolení pro 

vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého nebo jiného regulovaného skleníkového plynu do 

atmosféry v daném období. Povolenky jsou subjektům zapojeným v systému 

obchodování s emisními povolenkami buď přidělovány zdarma, nebo jsou 

distribuovány na základě např. aukce. Oba tyto systémy je možné též kombinovat. 

Každý subjekt zapojený v systému obchodování s emisními povolenkami má povinnost 

získat pro svou produkci skleníkových plynů odpovídající množství emisních 

povolenek. Vzhledem k tomu, že povolenek je omezené množství116, vzniká tak tlak na 

cenu, která se však vyvíjí na základě poptávky a nabídky. Tím, že jsou producenti 

skleníkových plynů povinni investovat do emisních povolenek, vytváří se na takové 

producenty tlak, aby místo do emisních povolenek investovali do technologií, které 

                                                
114 European Commission: The EU Emissions Trading System (EU ETS). [online]. [cit. 2014-06-27]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm 
115 European Commission: The EU Emissions Trading System (EU ETS) Factsheet, s. 3. [online]. [cit. 
2014-06-27]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_ets_en.pdf 
116 jedná se o systém založený na principu cap and trade, což znamená, že se obchoduje se stanoveným a 
konečným množstvím obchodovatelných povolenek 
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povedou ke snížení emisí skleníkových plynů a tím pádem sníží jejich potřeby na 

nákup emisních povolenek. Cílem je tedy snížit emise skleníkových plynů. 

V této rovině se promítá princip trvale udržitelného rozvoje, neboť tím, že jsou 

emitenti skleníkových plynů povinni nakupovat emisní povolenky, popř. investovat do 

technologického snižování emisí skleníkových plynů, dochází ke zlepšování životního 

prostředí a zároveň k hospodářskému růstu, který je vyvolán investicemi do takových 

technologických opatření. 

EU ETS je systém obchodování s emisními povolenkami v EU. Jeho právní 

úprava se vztahuje na více než 11 000 zařízení ze sektorů energetiky, produkce oceli a 

železa, produkce cementu a vápna, celulózy a papíru, sklo-keramického průmyslu, 

chemického průmyslu, rafinérií a letecké přepravy a pokrývá cca 2 miliardy tun 

vypouštěného oxidu uhličitého ročně117. Podoba EU ETS se vždy mění v rámci 

obchodovacích období118, která se od sebe liší v souvislosti s vývojem závazků EU ke 

snížení emisí skleníkových plynů a zkušenostmi z předchozích období. 

Jak bylo naznačeno výše, jedním z hlavních prvků EU ETS jsou emisní 

povolenky, které představují povolení vypouštět skleníkové plyny119. Provozovatelé 

zdrojů emisí skleníkových plynů, kteří jsou zahrnuti v EU ETS, mají povinnost vyřadit 

takové množství povolenek, které odpovídá množství skleníkových plynů vypuštěných 

v předchozím roce120. 

První období EU ETS trvající od roku 2005 do roku 2008 se někdy označuje 

termínem „learning by doing“ (česky učení za pochodu)121. V této fázi do EU ETS 

spadal úzký okruh provozovatelů a přidělování povolenek bylo v porovnání s 

                                                
117  Ministerstvo životního prostředí: Emisní obchodování. [online]. [cit. 2014-06-11]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/emisni_obchodovani 
118 prvním obdobím bylo dle čl. 9 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/87/ES ze 
dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
Společenství. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie (v textu též 
„Směrnice č. 2003/87/ES“) [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN. období let 2005 až 2008 
119 čl. 3 písm. a) Směrnice povolenku definuje jako „povolení vypouštět jednu tunu ekvivalentu oxidu 
uhličitého po specifikované období, přičemž toto povolení je platné pouze pro účely splnění požadavků 
této směrnice a je převoditelné v souladu s ustanoveními Směrnice“ 
120 čl. 12, bod 2a) a 3) Směrnice 
121  European Commission: EU ETS 2005-2012 [online] [citováno 2014-06-11] Dostupné z 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013/index_en.htm 
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následujícími obdobími pro provozovatele zdrojů emisí skleníkových plynů výhodné, 

neboť povolenky byly přidělovány bezplatně122. 

Navazující druhé obchodovací období trvalo od roku 2008 do roku 2012. Z 

hlediska zapojených států se mimo státy EU připojily i Island, Lichtenštejnsko a 

Norsko. Přidělování povolenek již nebylo do takové míry postaveno na bezplatném 

přidělování, nicméně i tak bylo bezplatně přiděleno 90 % povolenek123. 

Právní úprava pro první dvě období je obsažena ve směrnici č. 2003/87/ES ve 

znění Směrnice č. 2004/101/ES124. 

V současné době probíhá až do roku 2020 třetí obchodovací období. Množství 

povolených emisí by se mělo během třetí fáze každoročně snižovat o 1,74 %125, čímž 

by se mělo zmenšovat množství emisních povolenek, se kterými je možné obchodovat. 

Do roku 2020 by tedy mělo dojít ke snížení množství emisí vypouštěných zařízeními 

zahrnutých v EU ETS o 21 % v porovnání s rokem 2005126. 

Celkové množství emisních povolenek v EU ETS je dáno tím, kolik povolenek 

bylo v různých fázích EU ETS přeneseno do dalšího období. Je nezbytné upozornit na 

skutečnost, že mezi prvním a druhým obdobím se nebylo možné emisní povolenky ve 

většině členských států převádět127128. V rámci prvních dvou obchodovacích období 

bylo množství povolenek v EU ETS dáno Národními alokačními plány, k nimž se 

                                                
122 tamtéž 
123 čl. 10 směrnice č. 2003/87/ES 
124 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/101/ES ze dne ze dne 27. října 2004 kterou se s 
ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. In: EUR-Lex [právní 
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0101&from=EN, (v textu též 
„Směrnice č. 2004/101/ES“) 
125 čl. 9 směrnice č. 2009/29/ES „Množství povolenek pro celé Společenství, které se od roku 2013 začne 
vydávat každoročně, se lineárně snižuje po uplynutí poloviny období 2008–2012. Množství se snižuje 
o lineární faktor 1,74 % ve srovnání s  průměrným celkovým ročním množstvím povolenek, které vydaly 
členské státy 
v souladu s rozhodnutím Komise o jejich národních alokačních plánech na období 2008–2012….“ 
126 čl. 14 preambule směrnice č. 2009/29/ES 
127 možnost převádění povolenek se nazývá banking 
128 Sdělení Komise Evropskému parlamentu ze dne 29. listopadu 2006 o hodnocení národních alokačních 
plánů pro přidělování povolenek na emise skleníkových plynů ve druhém období systému EU pro 
obchodování s emisemi, které doplňuje rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2006 o národních 
alokačních plánech Německa, Řecka, Irska, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Slovenska, Švédska a 
Spojeného království v souladu se směrnicí 2003/87/ES In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad 
pro publikace Evropské unie [cit. 2014-8-31]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:52006DC0725 
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musela vyjádřit Komise129. Množství povolenek ve třetím obchodovacím období je dáno 

průměrným ročním množstvím povolenek v období let 2008 - 2012 a jak bylo zmíněno 

výše, ročně se bude snižovat o 1,74 %.  

Prameny úpravy třetího obchodovacího období na evropské úrovni jsou zejména 

(i) Směrnice č. 2003/87/ES130, (ii) Směrnice č. 2004/101/ES, kterou se implementují 

flexibilní mechanismy dle Protokolu, (iii) Směrnice č. 2008/101/ES131, kterou se 

začleňuje do EU ETS oblast letecké přepravy, (iv) Nařízení č. 1031/2010132, upravující 

dražby povolenek, která je v současném obchodovacím období preferovaným způsobem 

alokace povolenek, (v) Nařízení č. 389/2013133, které upravuje detailně fungování 

evropského registru pro evidenci emisních povolenek a (vi) Nařízení č. 601/2012134, 

které upravuje otázky o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. 

Právní úprava obchodování s emisními povolenkami byla přijata i s ohledem 

na  čl. 4 odst. 1 písm. Protokolu, který stanoví, že „U smluvních stran uvedených v 

příloze I, které uzavřely dohodu, že své závazky podle článku 3 splní společně, budou 

                                                
129 čl. 9 směrnice č. 2003/87/ES 
130 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 
96/61/ES v platném znění. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie 
[cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20131219&qid=1406128531569&from=EN (v textu 
též „Směrnice“) 
131 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/101/ES ze dne ze dne ze dne 19. listopadu 2008, 
kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. In: EUR-Lex [právní 
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0021:cs:PDF (v textu též „Směrnice 
č. 2008/101/ES“) 
132 Nařízení Komise č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech 
dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
Společenství v platném znění. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 
unie [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010R1031-20140227&qid=1406128069894&from=EN (v textu 
též „Nařízení č. 1031/2010“) 
133 Nařízení Komise č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a 
č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 In: EUR-Lex [právní 
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0389&qid=1406128108909&from=EN 
(v textu též „Nařízení č. 389/2013“) 
134 Nařízení Komise č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových 
plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES v platném znění. In: EUR-Lex [právní 
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0601-
20130101&qid=1406128284299&from=EN (v textu též „Nařízení č. 601/2012“) 
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tyto závazky považovány za splněné, pokud celkový součet jejich úhrnných 

antropogenních emisí skleníkových plynů uvedených v příloze A, v ekvivalentu oxidu 

uhličitého, nepřesáhne jim přidělená množství, vypočtená podle jejich kvantifikovaných 

závazků na omezení a snížení emisí uvedených v příloze B a v souladu s ustanoveními 

článku 3…“. Vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí Rady č. 2002/358/EC135 o 

schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem 

Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj vyplývajících, plní 

členské státy EU závazky vyplývající z Protokolu společně, došlo i proto k zefektivnění 

vyžití EU ETS pro snížení emisí tak, aby všechny členské státy mohly v souhrnu splnit 

své závazky vyplývající z Protokolu136. 

5.1 Subjekty a objekty zahrnuté v EU ETS 

Subjekty právní úpravy EU ETS jsou provozovatelé vybraných zařízení. V 

souladu s čl. 3 písm. d) Směrnice se zařízením rozumí „stacionární technická jednotka, 

ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I a jakékoli další s tím přímo 

spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v 

dotyčném místě a mohly by ovlivnit emise a znečistění.“ Dle Přílohy I Směrnice se 

například jedná o činnosti v oblasti výroby rafinace minerálních olejů, výroby koksu, 

výroby skla, výroby vybraných chemických látek, či výroby surového železa nebo oceli 

o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu. Jsou však vyloučena zařízení, která se „používají 

k  výzkumu, vývoji a  zkoušení nových výrobků a postupů, a zařízení, jež používají pouze 

biomasu“137. Důvod existence této výjimky spočívá v tom, že je nezbytné, aby nebyl 

ohrožen vývoj a rozvoj nových technologií a výrobků. Vyloučená jsou tak zařízení, 

jejichž účelem je výhradně výzkum a vývoj a primárně neslouží ke komerční produkci 

zboží. V příručce pro interpretaci Směrnice vydala Komise pomocná kritéria, pro určení 

toho, zda zařízení slouží vědeckým účelům. Tato kritéria zahrnují např. to, zda produkce 

                                                
135 Rozhodnutí Rady č. 2002/358/EC ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu k Rámcové 
úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj 
vyplývajících. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-05-
24]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0358&qid=1405681472712&from=EN 
136 SKJÆRSETH, Jon Birger a Jørgen WETTESTAD. EU emissions trading: initiation, decision-making 
and implementation. Burlington, VT: Ashgate, c2008, s. 70-73. ISBN 9780754648710 
137 čl. 1 Přílohy č. 1 Směrnice 
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zboží je primárním účelem zařízení, jestli je pro provoz zařízení nezbytné získat 

povolení, je-li provoz zařízení časově omezen apod.138. 

Vyloučená z EU ETS by tak měla zůstat zařízení zřízená čistě za účelem 

výzkumu a vývoje, u nichž není přímým cílem produkce zboží a která operují na 

základě určitého druhu povolení vydaného kompetentním orgánem dle práva daného 

členského státu. Na druhou stranu, pokud je zkoušení nových materiálů či technologií 

součástí běžného provozu („business as usual“), není zde jediný důvod pro vyloučení 

zařízení z působnosti Směrnice. Obdobně by pak měla být zahrnuta i zařízení, resp. 

činnosti, u nichž je testování pouhým předpokladem pro samotný provoz139. 

Od 1. ledna 2012 podléhají na základě Směrnice č. 2008/101/ES právní úpravě 

EU ETS i provozovatelé letadel v Evropském hospodářském prostoru. V EU ETS jsou 

zahrnuti ti provozovatelé letecké dopravy, jejichž činnost je stanovená v příloze č. I 

Směrnice; jedná se tedy o lety, které odlétají z letišť na území členského státu nebo 

které na tato letiště přilétají, přičemž jsou vyloučeny určité typy letů, např. vládní, 

vojenské, záchranné apod. 

Od 1. ledna 2013, tedy od začátku třetího obchodovacího období, jsou pak 

podmínky nastaveny mimo dílčích rozdílů obdobně jako u provozovatelů stacionárních 

zdrojů. Velkou část povolenek, které za své emise musí provozovatelé letadel vyřadit, 

získají zdarma, nicméně 15 % emisních povolenek musí provozovatelé získat v aukci140. 

Příjmy z povolenek vydražených v aukci jsou účelově vázány, avšak specifikace 

účelu je ponechána na vůli členského státu. Je pouze obecně vyjádřeno, že příjmy měly 

být využity ke snižování emisí141. Množství emisních povolenek pro oblast letectví je 

                                                
138 European Commission: Guidance on Interpretation of Annex I of the EU ETS Directive (excl. aviation 
activities), s. 7 - 8. [online]. [cit. 2014-06-30]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf. 
139 tamtéž 
140 čl. 3d Směrnice 
141 čl. 3d odst. 4 tamtéž „…Tyto příjmy by se měly využít za účelem boje proti změně klimatu v EU a 
třetích zemích mimo jiné na opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, na přizpůsobení se dopadům 
změny klimatu v EU a ve třetích zemích, zejména v rozvojových zemích, na financování výzkumu a vývoje 
v oblasti zmírňování a přizpůsobování se, včetně letectví a letecké dopravy, na snížení emisí 
prostřednictvím dopravy s nízkými hodnotami emisí a na pokrytí nákladů na správu systému. Výnosy z 
dražby by měly být použity také na financování příspěvků do Globálního fondu pro energetickou účinnost 
a obnovitelnou energii a na opatření proti odlesňování.“ 
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určeno jako 95% historických emisí z letectví během rozhodného období let 2004-

2006142. 

Zahrnutí letecké přepravy do EU ETS je rovněž specifické s ohledem na 

decentralizaci dohledu nad provozovateli, který vykonávají členské státy správy, což 

vyplývá rovněž z povahy leteckého průmyslu, kdy se letadla pohybují, resp. generují 

emise skleníkových plynů na území více států. Členským státem správy se rozumí v 

případě provozovatele letadla s platnou provozní licencí vydanou dle nařízení Rady č. 

2407/92143 členský stát EU, který tuto licenci vydal, jinak členský stát s nejvyšším 

odhadovaným množstvím emisí způsobených leteckým provozem a pocházejících z letů 

uskutečněných uvedeným provozovatelem letadla v základním roce144. 

Z ekonomického hlediska jsou náklady integrace letectví do EU ETS relativně 

zanedbatelné, některé odhady hovoří o 505 milionech euro145, přičemž např. zisk 

společnosti Ryanair, která v tomto odvětví podniká, činil v jen roce 2013 569 milionů 

euro146. Nicméně z hlediska emisí skleníkových plynů se jedná o jedno z odvětví, které 

emisí skleníkových plynů generují nejvíce. Let jednoho člověka z Londýna do New 

Yorku vygeneruje stejné množství emisí jako průměrná osoba v EU, pokud by ve svém 

domě topila po celý rok. Přímé emise pouze z letectví v EU tvoří 3 % celkových emisí 

skleníkových plynů EU. Do roku 2020 se očekává, že emise z letecké přepravy budou 

vyšší o 70 % v porovnání s rokem 2005, a to za předpokladu, že efektivita letadel se 

bude zlepšovat o 2 % ročně147. 

Ačkoliv jsou povolenky v současné době přidělovány převážně zdarma, jedná se 

i tak o kontroverzní otázku, a to nejen z politického hlediska, ale i z pohledu práva. 

                                                
142 čl. 1 písm. 3 tamtéž 
143 Nařízení Rady č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o poskytování licencí leteckým přepravcům. In: 
EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992R2407&rid=1 
144  čl. 18a Směrnice. Základním rokem se dle čl. 18a odst. 5 Směrnice rozumí v souvislosti s 
provozovatelem letadel, jenž začal vykonávat svou činnost ve Společenství po 1. lednu 2006, první 
kalendářní rok provozu a ve všech ostatních případech kalendářní rok začínající 1. lednem 2006 
145 International Centre for Trade and Sustainable Development: The Inclusion of Aviation in the EU 
ETS, WTO Law Considerations, s. 4 - 5. [online]. [cit. 2014-06-30]. Dostupné z: 
http://www.ictsd.org/about-us/about-ictsd/our-mission. 
146 CAPA - Centre for Aviation: Ryanair: Europe's lowest cost producer wins again, reporting record 
profit of EUR569 million. [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: 
http://centreforaviation.com/analysis/ryanair-europes-lowest-cost-producer-wins-again-reporting-record-
profit-of-eur569-million-110543 
147 European Commission: Reducing emissions from aviation. [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm 
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V souvislosti se zahrnutím letecké přepravy do EU ETS byla v prosinci 2009 podána 

žaloba k Vrchnímu soudu pro Anglii a Wales (High Court of Justice England and 

Wales) usilující o zrušení opatření, jímž se směrnice č. 2008/101/ES prováděla ve Velké 

Británii. Porušení tamního práva žalobci148 spatřovali mimo jiné v porušení čl. 2 odst. 2 

Protokolu, dle kterého „smluvní strany uvedené v příloze I usilují o omezení nebo 

snížení emisí skleníkových plynů, na něž se nevztahuje Montrealský protokol, 

pocházejících ze spalování paliv v letecké a námořní dopravě, a to prostřednictvím 

práce Mezinárodní organizace pro civilní letectví a Mezinárodní námořní organizace“. 

Ze znění tohoto článku žalobci dovozovali, že EU může činit opatření v oblasti 

omezení nebo snížení emisí skleníkových plynů pocházejících ze spalování paliv v 

letecké a námořní dopravě pouze prostřednictvím výše uvedených mezinárodních 

organizací149. Druhým, zásadnějším porušením, bylo dle žalobců stanovení povinností 

provozovatelům letadel, kteří nejsou součástí EU, což dle jejich názoru představovalo 

neoprávněný zásah do suverenity ostatních států a porušení Chicagské úmluvy o 

mezinárodním civilním letectví a Dohody o otevřeném nebi150. V neposlední řadě 

vytýkali žalobci nové právní úpravě porušení čl. 15 Chicagské úmluvy o mezinárodním 

civilním letectví, která v tomto ustanovení přímo zakazuje smluvním stranám 

ukládat peněžní poplatky nebo jejich obdoby výhradně v souvislosti s pouhým 

pohybem do, z nebo přes hranice smluvních států. Nehledě na výše uvedené 

Chicagská úmluva v čl. 24 stanoví, že spalování paliva je osvobozeno od cel a poplatků. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o problematiku spojenou s výkladem unijního 

práva, byla tato otázka předložena Evropskému soudnímu dvoru pod č. C-366/10, aby 

tento vyřešil předložené otázky. Tyto otázky se vztahovaly k tomu, zda se lze dovolávat 

výše uvedených zásad mezinárodního práva za účelem zpochybnění platnosti 

Směrnice ve znění Směrnice č. 2008/101/ES, kterou se stanovují předmětné povinnosti 

                                                
148 jednalo se o následující žalobce - The Air Transport Association of America (ATAA), American 
Airlines (AA), Continental Airlines (Continental) a United Air Lines (UAL) a to na základě skutečnosti, 
že členský stát správy pro ně byla Velká Británie (článek 34 a 36 Stanoviska Generální advokátky. In: 
EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110742&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=189175#Footnote27). 
149 Written observations of the International Air Transport Association and the National Airlines Council 
of Canada, body 7, 34 a 40. airlinecouncil.ca [online] [cit. 2014-06-22] Dostupné z 
http://airlinecouncil.ca/pdf/EU%20ETS%20Legal%20Challenge%20IATA-
NACC%20Brief_FINAL%20%2821%20Oct%202010%29.pdf 
150 tamtéž, body 30, 31 a 38 
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v letecké přepravě v EU  ETS151. V případě, že by soud odpověděl na tuto otázku 

kladně, vztahovaly se další otázky k rozsahu neplatnosti posuzované směrnice.  

V souvislosti s tímto případem Evropský soudní dvůr shledal, že nelze 

argumentovat výše uvedeným, tj. závazky vyplývajícími z výše uvedených 

mezinárodních smluv, neboť EU, která je normotvůrcem právním úpravy EU ETS, není 

smluvní stranou výše uvedených úmluv, a proto těmito pravidly není vázána. Ve vztahu 

k argumentu úpravou čl. 2 odst. 2 Protokolu Evropský soudní dvůr konstatoval, že 

„uvedené ustanovení tak každopádně nelze z hlediska jeho obsahu považovat za 

bezpodmínečné a dostatečně přesné, aby tak mohlo jednotlivci poskytnout právo 

dovolávat se jej před soudem za účelem zpochybnění platnosti směrnice 2008/101“152. 

Evropský soudní dvůr tedy rozhodl ve prospěch zahrnutí letecké přepravy do EU 

ETS ve stávajícím rozsahu, neboť se nevyslovil proti platnosti Směrnice č. 

2008/101/ES. 

5.2 Implementace EU Emissions Trading System v České 

republice 

Implementace evropské právní úpravy EU ETS153 do českého právního řádu 

proběhla nejdříve zákonem č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami 

na emise skleníkových plynů, který však byl nahrazen zcela novým zákonem 

č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů (v textu též „zákon o obchodování s emisními povolenkami“). Základní pilíře 

národní úpravy spočívají v (i) povolení k emisím skleníkových plynů jako 

administrativním nástroji a (ii) právní úpravě dražby, přidělování, obchodování a 

vyřazování povolenek jako ekonomickém nástroji. 

                                                
151 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice Queen's Bench Division 
(Administrative Court) (Spojené království) dne 22. července 2010 - The Air Transport Association of 
America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. v. The Secretary of 
State for Energy and Climate Change. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 
Evropské unie [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=78971&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=f
irst&part=1&text=&doclang=CS&cid=36981 
152 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-366/10, bod 77. In: EUR-Lex [právní informační 
systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=117193&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ
=first&part=1&text=&doclang=CS&cid=36981 
153 blíže viz prameny právní úpravy EU ETS výše 
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Provozovat činnost podléhající právní úpravě EU ETS je možné pouze v souladu 

se zákonem o obchodování s emisními povolenkami, resp. na základě povolení podle 

tohoto zákona. Tento požadavek vyplývá rovněž z čl. 5 a 6 Směrnice, která stanoví 

jednak podobu žádosti o povolení a jednak podmínky a obsah povolení k vypouštění 

skleníkových plynů. Zákon o obchodování s emisními povolenkami obsahuje 

konkrétnější úpravu povolení v § 3 a násl., kde je určena zejména povinnost podat 

žádost před zahájením činnosti154 a dále další povinnost vztahující se dostatečnému 

materiálnímu, technickému a organizačnímu vybavení ke zjišťování a vykazování 

emisí. 

Zařízeními, která toto povolení musí získat, se dle § 2 písm. a) zákona o 

obchodování s emisními povolenkami rozumí „stacionární technická jednotka, ve které 

se provozuje jedna nebo více činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo s 

nimi přímo související činnosti, které mají technickou spojitost s činnostmi 

provozovanými na daném místě a které mohou mít vliv na emise“. Taková zařízení mají 

na základě povolení k provozu povinnost získat emisní povolenky dle množství 

produkovaných emisí skleníkových plynů v příslušném období. 

Z hlediska implementace je nezbytné upozornit na znění čl. 10c Směrnice 

2009/29/ES, který umožňuje členským státům uplatnit výjimku z pravidla, že zařízení 

pro výrobu elektřiny od roku 2013 nedostávají zdarma přidělovány žádné emisní 

povolenky. Je stanovena možnost přechodně přidělovat bezplatně povolenky zařízením 

na výrobu elektřiny, která jsou v provozu k 31. 12. 2008 a splňují některou ze 

stanovených podmínek. Tu Česká republika splnila, a proto se emisní povolenky budou 

výrobcům elektřiny přidělovány v období 2013 - 2019 bezplatně155, a to pouze pod 

podmínkou, že bude prokázáno, že hodnota bezplatně přidělených povolenek byla 

investována do provozu a snižování emisí skleníkových plynů. 

                                                
154 což se dovozuje výkladem § 3 odst. 1 zákona o obchodování s emisními povolenkami, neboť zákon 
zde uloží povinnost provozovat zařízení „jen na základě a v souladu s povolením vydaným Ministerstvem 
životního prostředí“ 
155 Ministerstvo životního prostředí: Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2012 o žádosti podle čl. 10c 
odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných 
povolenek v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny, kterou oznámila Česká republika. 
[online]. [cit 2014-6-26] Dostupné z 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_plan_investic_cr/$FILE/OEOK-Rozhodnuti_EK-
20120709.pdf 
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Podmínkou aplikace výše popsané výjimky je mimo jiné předložení Národního 

plánu investic, ve kterém jsou stanoveny investice do vybavení a modernizace 

infrastruktury a do čistých technologií. V souladu s čl. 10c odst. 1 Směrnice č. 

2003/87/ES ve znění Směrnice č. 2009/29/ES Národní plán investic „také stanoví 

diverzifikaci skladby energie a  energetických dodávek v  hodnotě pokud možno 

odpovídající alespoň tržní hodnotě bezplatných povolenek vzhledem k plánovaným 

investicím a s ohledem na skutečnost, že je nezbytné co nejvíce omezit nárůst cen, který 

z toho přímo vyplývá“.  

Národní plán investic, který je účinný v České republice, stanoví množství 

povolenek, které mohou být bezplatně alokovány 156 . Z tohoto plánu je možné 

pozorovat, že množství povolenek, jež mohou být přidělovány bezplatně, v postupu let 

klesá až k 0, tedy dospívá až do situace, že v roce 2020 nebudou žádné povolenky 

přidělovány bezplatně.157 

Jak bylo zmíněno výše, výjimka z pravidla, že povolenky nebudou přidělovány 

bezplatně, byla umožněna za předpokladu, že příslušní provozovatelé zařízení na 

výrobu elektřiny, kteří budou investovat do opatření na snižování emisí skleníkových 

plynů a modernizace zařízení, získají emisní povolenky ve stejné hodnotě, v jaké takové 

investice provedou. Znění Národního plánu investic ovšem do velké míry vybrané 

výrobce elektřiny zvýhodňuje. Takové zvýhodnění se projevuje např. ve skutečnosti, že 

hodnota bezplatně přidělovaných povolenek se určuje dle průměrné tržní ceny 

povolenek, která je pro rok 2013 pro účely národního plánu investic stanovena na 7,45 

euro158. Pokud by se tato cena do budoucna neměnila, znamenalo by to, že firmy již 

v období 2009 – 2012 investovaly dostatečné množství peněz k tomu, aby až do roku 

2019 získávaly povolenky bezplatně. Dále je otázkou, jaký je přínos takových projektů, 

neboť kritériem pro bezplatné přidělení povolenek není množství emisí skleníkových 

plynů, které se vlivem investic sníží, nýbrž pouze výše takové investice159. V období 

                                                
156Ministerstvo životního prostředí: Methodology Report, část B2. [online]. [cit. 2014-06-03]. Dostupné 
z: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_plan_investic_cr/$FILE/OEOK-
Methodology_Report-20120620.pdf 
157 tamtéž 
158 Ministerstvo životního prostředí: Cena emisní povolenky pro účely určení alokace na výrobu elektřiny 
na rok 2013. [online]. [cit. 2014-06-03]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/cena_emisni_povolenky_2013 
159 Centrum pro dopravu a energetiku: Zhodnocení investic realizovaných výměnou za bezplatné emisní 
povolenky podle paragrafu 10c evropské směrnice o emisním obchodování. [online]. [cit. 2014-06-03]. 
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let 2009 – 2012 bylo dokonce dokončeno 56 projektů, které měly na emise 

skleníkových plynů naprosto zanedbatelný vliv160161. Kontrola údajů a dodržování 

závazků je prováděna ministerstvem životního prostředí v souladu se zvláštním 

metodickým pokynem162. Formální naplnění těchto závazků bude ve většině projektů 

pravděpodobně naplněno, ale jak bylo naznačeno výše, efektivita a přínos takových 

projektů je značně kontroverzní. 

5.3 Alokace, obchodování a vyřazování emisních povolenek 

Jedním ze základních předpokladů fungování EU ETS je stanovení způsobu, 

kterým získají subjekty do něj zahrnuté povolenky pro své emise. Možností a způsobů 

je několik. V zásadě producenti skleníkových plynů mohou od států povolenky, které ve 

vztahu ke své činnosti potřebují, získat zdarma. Druhou možností je povinnost všechny 

povolenky nakoupit. Třetí možností je získání části povolenek zdarma, s tím že pouze 

část povolenek je nutné dokoupit.  

Pokud činnost subjektů generuje více skleníkových plynů, než pokrývají emisní 

povolenky, které získali nebo nakoupili, jsou nuceni koupit dodatečné povolenky, popř. 

použít povolenky, které nevyužili v předchozích letech. V případě, že subjekty zahrnuté 

v EU ETS mají více povolenek než upotřebí, mohou se rozhodnout pro prodej těchto 

emisních povolenek. Zároveň mají vždy možnost investovat do technologií omezující 

produkci skleníkových plynů, omezit tím množství emisních povolenek, které potřebují 

a snížit tak náklady své činnosti.  

                                                                                                                                          
Dostupné z: http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/derogace_zhodnoceni-
investic_2009-2012.pdf 
160tamtéž; viz též Ministerstvo životního prostředí: Zpráva o provedených investicích a přidělování 
povolenek na výrobu elektřiny v roce 2014. [online]. [cit. 2014-06-03]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/zprava_o_provedenych_investicich_pridelovani_povolenek_2014; 
161 K tomu více např. Ministerstvo životního prostředí: Zpráva o investicích za období od 1.12.2012 do 
30.11.2013 za provozovatele Výroba a prodej tepla Příbram a.s., [online]. [cit. 2014-06-03]. Dostupné z: 
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/zprava_o_provedenych_investicich_pridelovani_povolenek_
2014/$FILE/OEOK-Zpravy_o_investic%C3%ADch_2013_pdf-20140130.zip, která konstatuje, že 
v případě dvou investic (instalace chemického čištění chladících výplní a mechanické filtrace chladící 
vody a komplexní ekologizace dodávek tepla na centrálních rozvodech tepla) této společnosti došlo ke 
snížení emisí skleníkových plynů 0,37 % a 2,98 %. 
162 Ministerstvo životního prostředí: Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k podávání zpráv 
o realizaci investic pro účely stanovení bezplatné alokace na výrobu elektřiny. [online]. [cit. 2014-06-03]. 
Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zprava_o_provedenych_investicich_pridelovani_povolenek_
2014/$FILE/OEOK-Metodicky_pokyn-20131202.pdf 
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Metody alokace emisních povolenek se v průběhu času měnily. Obecně mohou 

být emisní povolenky v tomto obchodovacím období buď přidělovány zdarma na 

základě metod grandfatheringu a benchmarkingu, nebo mohou být draženy v aukci163. 

Princip alokace povolenek na základě grandfatheringu spočívá v bezplatném 

přidělení emisních povolenek na základě historického množství emisí. Tento způsob je 

problematický zejména s ohledem na vytvoření možné ekonomické nerovnosti mezi 

jednotlivými odvětvími a zároveň mezi jednotlivými producenty v závislosti na tom, 

zda svou činnost teprve začali a není tedy jasné, jaké budou jejich emise nebo zda emise 

vypouštějí delší dobu a další predikce je pro ně tedy jednodušší. Další nevýhodou 

tohoto systému je taktéž skutečnost, že při tomto způsobu alokace povolenek nejsou 

producenti skleníkových plynů nezbytně nuceni rapidně investovat do technologického 

vývoje a zároveň snižování emisí. Předností tohoto systému je však skutečnost, že 

ekonomicky producenty skleníkových plynů nezatěžuje a nesnižuje jejich 

konkurenceschopnost. 

Druhým možným způsobem přidělení povolenek je benchmarking. Tato metoda 

spočívá v referenčním porovnávání emisí a stanovování množství přidělovaných 

povolenek na tomto základě, nikoliv na historickém množství vypouštěných 

skleníkových plynů. Podstata přidělení povolenek spočívá v určení emisního faktoru a 

jeho součinem s jednotkou výroby v daném odvětví (např. 1 tuna oceli). Emisním 

faktorem se rozumí nejčastěji průměrné emise na jednu jednotku výroby v daném 

odvětví. Emisní povolenky jsou v množství emisního faktoru na jednu jednotku výroby 

alokovány zdarma. Tato metoda je z teoretického hlediska efektivní, nicméně při 

praktické aplikaci je její uplatnění problematické zejména z důvodu určení výrobní 

jednotky, neboť ve většině průmyslových odvětví taková ideální jednotka neexistuje, 

protože producenti neprodukují stejné výrobky. Nicméně existují odvětví, kde tato 

metoda použitelná je, neboť výstupy výroby jsou identické. V praxi se jedná typicky o 

produkci elektřiny. 

Posledním způsobem je aukce povolenek. Z hlediska vývoje právní úpravy EU 

ETS je tento způsob nejvíce žádoucí, ačkoliv představuje ekonomické zatížení 
                                                
163 BEHN, Daniel. Methods for allocating allowances under the eu emissions trading scheme: assessing 
their interaction with EU state aid rules, s. 5 - 6. Intersentia, 2011. International Economic Law at the 
University of Dundee’s Centre for Energy, Petroleum, and Mineral Law and Policy. Dostupné z: 
http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/files.php?file=cepmlp_car13_22_304098392.pdf 
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producentů skleníkových plynů. Díky tomuto způsobu však dochází v oblasti emisí 

skleníkových plynů k modernizaci zařízení, ke zvýšení efektivity a příklonu k principu, 

že platit má znečišťovatel. 

Ve třetím obchodovacím období EU ETS právní úprava Směrnice jako primární 

způsob distribuce povolenek volí princip dražby 164 , která má nahradit bezplatné 

přidělování povolenek. Právní úprava dražby je obsažena jednak ve Směrnici, jednak v 

Nařízení č. 1031/2010, které ovšem upravuje spíše dílčí otázky, jako je správa, 

harmonogram dražeb nebo přístup k dražbám. Z pohledu přístupu k dražbám je 

zajímavé, že přístup je umožněn nejen provozovatelům emisních zdrojů, nýbrž i 

finančním subjektům, které získaly zvláštní povolení, jako jsou investiční podniky 

a úvěrové instituce nebo obchodní seskupení provozovatelů letadel a veřejné subjekty 

nebo státem vlastněné subjekty členských států, jež kontrolují provozovatele letadel165. 

Tato skutečnost tedy napomáhá oživovat trh s emisními povolenkami. Díky přístupu 

zejména investičních podniků, u nichž je předpoklad, že budou s emisními povolenkami 

spekulovat, by měla být zajištěna dostatečná likvidita povolenek. 

Část povolenek je však i nadále bude zdarma alokována na základě 

produktového benchmarkingu, který je stanoven na průměru 10 % těch nejvíce 

efektivních zařízení z pohledu vypouštění emisní skleníkových plynů. V případě 

průmyslových odvětví, kde existuje riziko toho, že by výroba mohla být přesunuta 

mimo Evropskou unii z důvodu administrativních nákladů na emisní povolenky, budou 

tato odvětví dostávat do úrovně benchmarkingové hranice emisní povolenky po celé 

období zdarma, a to za podmínky, že se riziko jejich přemístění nezmění. 

V souladu s výjimkou v čl. 10a odst. 1 a 11 Směrnice v roce 2013 bude 80 % 

emisních povolenek v rámci benchmarkingové úrovně alokováno zdarma, žádné 

povolenky se však nepřidělí výrobcům elektřiny a výrobcům elektřiny z odpadních 

plynů, na které se nevztahuje výjimka čl. 10c Směrnice. Do roku 2020 by se toto 

množství zdarma alokovaných povolenek mělo však snížit až na 30 % 

benchmarkingové úrovně. Dá se předpokládat, že chybějící množství emisních 

povolenek získají producenti skleníkových plynů na trhu emisních povolenek. Právní 

                                                
164 princip dražby byl však obecně umožněn i v předchozích obchodovacích obdobích viz čl. 10 směrnice 
č. 2003/87/ES 
165 čl. 18 Nařízení č. 1031/2010 
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úprava tohoto způsobu alokace je dána jednak čl. 10a Směrnice a jednak rozhodnutím 

Komise č. 2011/278/EU166. 

Pro účely účasti na EU ETS je každý subjekt zapojený v EU ETS povinen mít u 

národního správce rejstříku zřízen účet, prostřednictvím kterého probíhají transakce 

s emisními povolenkami. Na takový účet jsou povolenky buď zdarma alokovány, 

připisovány po jejich zakoupení nebo jsou po naplnění příslušných podmínek, viz níže, 

vyřazovány. 

Česká republika, jako členský stát Evropské unie, jehož příslušné 

soukromoprávní subjekty jsou zapojeny v EU ETS, má národního správce rejstříku 

obchodování s povolenkami, jímž je ve smyslu § 5 zákona o obchodování s emisními 

povolenkami operátor trhu, tedy společnost OTE, a.s., jejímž předmětem činnosti jsou 

dle obchodního rejstříku činnosti operátora trhu a správa veřejně přístupného rejstříku 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů167. Akcionářem OTE, a.s. je 

Česká republika, práva akcionáře ve společnosti vykonává jménem státu jako věcně 

příslušný státní orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Samotné obchodování probíhá do jisté míry obdobně jako obchodování 

s cennými papíry na burze. Uvolnění povolenek, se kterými se bude obchodovat, do 

oběhu se činí nejdříve na tzv. primárním trhu, kde členské státy draží své emisní 

povolenky čtyřikrát týdně na energetické burze European Energy Exchange AG168 

v Lipsku v Německu. V souladu s čl. 10 odst. 3 Směrnice se výnosy z dražeb mají 

použít alespoň z poloviny na jeden z účelů, který je v tomto článku uveden. Tyto účely 

se vztahují zejména k aktivitám souvisejícím se snižováním emisí skleníkových plynů, 

vývoje v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů a zvyšování efektivity využívání 

energie. 

                                                
166 Rozhodnutí Komise č. 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla 
harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro 
publikace Evropské unie [cit. 2014-06-30]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:130:0001:0045:CS:PDF 
167  Obchodní rejstřík: Veřejný rejstřík podle subjektů. [online]. [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?nazev=&ic=26463318&obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50
&typHledani=prefix&jenPlatne=true 
168  Ministerstvo životního prostředí: Dražby povolenek. [online]. [cit. 2014-06-03]. Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/drazby_povolenek 
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Po uplynutí příslušného období dochází k vyřazování emisních povolenek, jehož 

podstata spočívá v povinnosti producentů skleníkových plynů zapojených v EU ETS 

vyřadit za předchozí rok takové množství emisních povolenek ze svých účtů, kolik sami 

vypustili skleníkových plynů do atmosféry. Právní úprava vyřazování emisních 

povolenek je obsažena v § 9 zákona o obchodování s emisními povolenkami, který 

stanoví povinnost provozovatele zařízení, provozovatele letadla nebo osoby, která byla 

v předchozím roce provozovatelem zařízení nebo letadla, každoročně do 30. dubna 

vyřadit množství povolenek, které odpovídá množství emisí v předchozím roce 

vykázanému a ověřenému v souladu s § 15 zákona. Z praktického hlediska je tedy 

subjekt EU ETS povinen v roce 2014 vyřadit takové množství povolenek, které 

odpovídá množství ověřených emisí ze zařízení subjektu EU ETS za rok 2013. 

Okamžikem vyřazení přestávají být povolenky obchodovatelné. Dále je stanoveno, že 

k řádnému vyřazení emisních povolenek lze použít pouze povolenku vydanou na 

obchodovací období, v jehož roce bylo množství emisí vykázáno a ověřeno.  

Vykazování emisí je v souladu s § 15 zákona o obchodování s emisními 

povolenkami povinností provozovatele zařízení, který zjišťuje a vykazuje množství 

emisí skleníkových plynů ze zařízení v rozsahu a postupem podle Nařízení č. 601/2012 

a podle plánu pro monitorování a vykazování emisí uvedeném v povolení. Dále je 

povinností provozovatele zařízení zajistit ověření jím vykázaného množství emisí, a to 

autorizovanou osobou, jíž se rozumí osoba, která získala příslušné oprávnění podle 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Doklady o množství emisí a jejich ověření 

pak provozovatel zařízení předloží Ministerstvu životního prostředí do 15. března roku 

následujícího po roku, kdy  byly emise vypuštěny. 

Podle mého názoru je dražba povolenek optimálním způsobem zjištění 

distribuce emisních povolenek, neboť se jedná o tržní nástroj, který subjekty může za 

optimálních podmínek motivovat k tomu, aby investovaly do svých zařízení a tím 

snižovaly své emise skleníkových plynů. Je však nezbytné, aby tyto optimální 

podmínky zahrnovaly motivující cenu emisní povolenky. V případě, že cena emisní 

povolenky je příliš nízká, funguje spíše jako levný odpustek než motivátor k investicím. 

Pokud jsou tržní ceny emisních povolenek v současnosti příliš nízké z důvodu jejich 

přebytku na trhu, je nutné tento přebytek řešit rapidním snížením volných povolenek na 

trhu. Více k tomu v kapitole 5.5. Rovněž je vhodné, aby když je dražba primárním 
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způsobem získání povolenek, bylo omezeno velké množství výjimek tento princip 

utlumující. 

5.4 Vztah mezi emisními kredity podle Protokolu a EU ETS 

Pro lepší terminologické porozumění je nejprve nezbytné vymezit pojmy emisní 

kredit, jednotka ve smyslu flexibilních mechanismů Protokolu a emisní povolenka ve 

smyslu EU ETS. Emisním kreditem se rozumí jednotky ERU pro projekty společně 

zaváděných opatření a jednotky CER pro projekty z mechanismu čistého rozvoje. 

Oproti tomu povolenka je právní pojem definovaný v čl. 3 písm. a) Směrnice. 

Provázanost EU ETS a flexibilních mechanismů dle Protokolu je dána Směrnicí 

č. 2004/101/ES. Jak vyplývá z preambule této směrnice, propojením EU ETS a 

flexibilních mechanismů by se měla zvýšit efektivita při dosahování snížení globálních 

emisí skleníkových plynů, zvýšit se likvidita na trhu s povolenkami na emise 

skleníkových plynů a měla by se podpořit výsledná poptávka po kreditech z 

mechanismu čistého rozvoje, čímž se pomůže i rozvojovým zemím, které jsou v pozici 

hostitelské země. Zároveň se pomůže dosažení cílů udržitelného rozvoje takových 

hostitelských zemí169. Zda jsou tato očekávání naplněna, je při pohledu na současný stav 

trhu s emisními povolenkami, zejména při pohledu na klesající cenu povolenek, 

přinejmenším kontroverzní. 

Hlavním bodem právní úpravy integrace kreditů z flexibilních mechanismů dle 

Protokolu je čl. 11a odst. 7 Směrnice, který zakotvuje možnost využití jednotek CER a 

ERU. Tyto jednotky se dají v rámci EU ETS využít, avšak jejich využití je do jisté míry 

omezené např. tím, že v souladu s čl. 11a odst. 3 a 4 členské státy mohou určit, že tyto 

jednotky mohou využít provozovatelé, nikoliv další účastníci EU ETS170 a příslušný 

provozovatel musí splnit určité podmínky stanovené Směrnicí vztahující se k datu 

vzniku a registraci jednotek CER a ERU. 

Další novinkou EU ETS od 1. 1. 2013 v oblasti využívání jednotek CER a ERU 

je omezení využití těchto jednotek z projektů mimo EU zakotvené v čl. 11a odst. 7 

Směrnice, který stanoví, že „po dosažení mezinárodní dohody o změně klimatu se v 

systému Společenství přijímají od 1. ledna 2013 pouze kredity z projektů v třetích 
                                                
169 čl. 2 a 3 preambule směrnice č. 2004/101/ES 
170 toto právo tedy nemají např. investiční podniky 
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zemích, které uvedenou dohodu ratifikovaly“. Ačkoliv došlo ke schválení dodatku 

Protokolu, jímž se stanovilo druhé kontrolní období, nepovažuje se tento akt za 

dosažení mezinárodní dohody, neboť dodatek Protokolu směřoval k mezinárodní 

smlouvě, která měla být uzavřena na 15. setkání smluvních stran v Kodani. Vzhledem k 

tomu, že se tak nestalo, dochází se výkladem k tomu, že se pojem mezinárodní dohoda 

vztahuje na předpokládanou mezinárodní dohodu, která by měla být přijata v roce 

2015171. 

Omezení využití jednotek CER a ERU rovněž spočívá v regulaci projektů, ze 

kterých jsou tyto jednotky generovány, určitá omezení se uplatní v případě, že jsou tyto 

jednotky  generovány v oblasti zemědělství, lesnictví, jaderné energetiky172, nebo 

z projektů zahrnující průmyslové plyny173. 

Z hlediska kvantitativního omezení využití jednotek CER a ERU je nezbytné 

upozornit na čl. 11a odst. 8 Směrnice, který určuje podmínky využití jednotek CER a 

ERU co do množství a jehož účelem je zajistit, aby množství využitých jednotek CER a 

ERU „nepřesáhlo 50 % snížení emisí pod úrovně roku 2005, kterého v celém 

Společenství mají dosáhnout stávající odvětví spadající do systému Společenství 

v  období 2008–2020, a 50 % snížení emisí v celém Společenství pod úroveň roku 2005 

v nových odvětvích a v odvětví letecké dopravy za období ode dne jejich zařazení do 

systému Společenství do roku 2020“174. 

 V návaznosti na toto se v rozhodnutí Komise č. 1123/2013 konkretizují 

podmínky množstevního využití jednotek CER a ERU pro jednotlivé druhy 

provozovatelů, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin. První skupinu tvoří provozovatelé 

stacionárních zařízení, kteří obdrželi bezplatné povolenky nebo nárok na použití 

mezinárodních kreditů na období 2008–2012. Ti mohou v období 2008–2020 použít 

kredity dle Protokolu až do výše, která jim byla povolena v období 2008–2012, nebo do 

                                                
171 European Commission: Questions & answers on implementation of rules regarding the eligibility of 
international credits in the EU ETS (07/2013). [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/faq_en.htm 
172 Směrnice č. 2004/101/ES 
173 Nařízení Komise (EU) č. 550/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se na základě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES stanoví některá omezení pro použití mezinárodních kreditů z projektů 
zahrnujících průmyslové plyny. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 
unie [cit. 2014-7-12]. Dostupné z http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:149:0001:0003:CS:PDF 
174 čl. 11a odst. 8 směrnice č. 2003/87/ES 
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maximální výše 11 % svého přídělu v období 2008–2012, podle toho, která hodnota je 

vyšší. Druhou skupinu tvoří provozovatelé stacionárních zařízení, kteří nezískali 

bezplatné povolenky ani právo na použití mezinárodních kreditů v období 2008–2012, a 

to včetně nových subjektů EU ETS. Subjekty v této skupině jsou oprávněni použít 

mezinárodní kredity až do výše 4,5 % svých ověřených emisí v období 2013–2020. 

Třetí skupinou jsou provozovatelé stacionárních zařízení provádějící rozsáhlé rozšíření 

kapacity a provozovatelé vykonávající činnosti uvedené v příloze č. v příloze I 

Směrnice, kteří mohou využít takové množství kreditů, které vyplývá z výpočtu u dvou 

výše uvedených skupin, přičemž se použije ta hodnota, která je vyšší. Čtvrtou 

skupinou jsou provozovatelé letadel, kteří jsou oprávněni použít mezinárodní kredity až 

do výše 1,5 % svých ověřených emisí v období 2013–2020, aniž by byly dotčeny jejich 

nároky z roku 2012. 

Ve vztahu k dalšímu využití mezinárodních kreditů v dalším obchodovacím 

období, tedy po roce 2020, není na úrovni EU jasné, jaké bude jejich další použití a o 

otázce se ještě bude jednat na základě podnětů členských států a Komise175. Z hlediska 

právní úpravy konvertibility kreditů podle Protokolu a emisních povolenek je možné 

uzavřít, že tato právní úprava by za jistých podmínek prospěla obchodování s emisními 

povolenkami. Nicméně nejpříznivěji by se tento efekt projevil za situace, kdy by 

množství emisních povolenek v  EU ETS byl nedostatek, což by vyvolalo tlak na 

zvýšení jejich ceny. Nové kredity, které by poté vstupovaly do EU ETS, by měly cenu 

vyšší, což by podporovalo jednotlivé projekty, které by poté byly ekonomicky 

výhodnější pro jejich účastníky, neboť by jimi emitované kredity bylo možné zpeněžit 

za vyšší ceny. Jestli tato situace však nestane je nejisté. 

5.5 Budoucnost obchodování s povolenkami 

Jedním z problémů EU ETS, který bude do budoucna třeba vyřešit, je 

skutečnost, že v současné době je na trhu velké množství povolenek, které jsou 

nevyužité176. Množství emisních povolenek je vysoké nejen díky tomu, že je vysoké 

                                                
175 European Commission: Questions & answers on implementation of rules regarding the eligibility of 
international credits in the EU ETS (07/2013). [online] [cit. 2014-06-13] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/faq_en.htm 
176 European Commission: Press releases database. European Commission: Emissions trading: 2013 data 
show lower emissions but surplus of allowances persists [online]. Press release. Brussels, 14 May 2014 
[cit. 2014-06-04]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-561_cs.htm 
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množství zdarma alokovaných povolenek, ale i díky tomu, že v minulém obchodovacím 

období bylo možné směnit mezinárodní kredity z projektů společně zaváděných 

opatření nebo projektů čistého rozvoje. To je sice již v novém obchodovacím období 

výrazně omezeno, ale množství projektů realizovaných před rokem 2013 je veliké a 

kredity za tyto projekty je možné převést i do třetího obchodovacího období EU ETS. 

Navíc se nedá se do budoucna očekávat, že by tento nadbytek emisních povolenek 

zmizel. Díky tomuto nadbytku klesla cena emisních povolenek. Průměrná cena emisní 

povolenky byla v roce 2011 325,79 Kč, 186,46 Kč v roce 2012 a v roce 2013 dosáhla 

průměrná cena emisní povolenky 118,64 Kč177. Toto působí negativně ve vztahu ke 

snaze o motivaci k investicím do technologicky vyspělejších a k životnímu prostředí 

šetrnějších zařízení178. 

Z výše uvedených důvodů je proto nezbytné přijmout různá opatření. Jedním 

z nich je vytvoření tzv. uhlíkové rezervy a de facto odčerpání určitého množství 

povolenek ze systému, tedy snížení množství emisních povolenek na trhu a tím vyvolání 

zvýšení tlaku na jejich ceny179. Dále se uvažuje o změně určení limitu dostupných 

emisních povolenek v rámci EU ETS. V současné době se množství povolenek na trhu 

lineárně zmenšuje o 1,74 % za rok, do budoucna, od čtvrtého obchodovacího období, 

tedy od roku 2021, Komise uvažuje  o navýšení této hodnoty redukčního faktoru na 2,2 

%180. 

Z hlediska budoucnosti obchodování s povolenkami by rovněž bylo přínosné, 

pokud by se trh rozšířil a do emisního obchodování by bylo zapojeno více subjektů. 

                                                
177 Energetický regulační úřad: Průměrná cena emisní povolenky 2011. [online]. [cit. 2014-06-05]. 
Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/484671/Prumercena_emispovol_2011.pdf/f6087ae3-
0b96-46cb-9a0a-56f161dfd91a; Energetický regulační úřad: Průměrná cena emisní povolenky 2012. 
[online]. [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: 
http://www.eru.cz/documents/10540/484671/Prumercena_emispovol_2012.pdf/36ebd9e7-3daa-4040-
9b0b-7c95a60e0c41; Energetický regulační úřad: Průměrná cena emisní povolenky 2013. [online]. [cit. 
2014-06-05]. Dostupné z: 
http://www.eru.cz/documents/10540/484671/prum_cena+emis_povol+2013.pdf/bafcc499-ec03-4fc1-
9eee-ee8808e4a9d8 
178 WEISHAAR, Stefan a Edwin WOERDMAN. Emissions trading design: a critical overview. s. 100 - 
104. New horizons in environmental and energy law. ISBN 9781781952214. 
179 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. COM/2014/020 o vytvoření a uplatňování rezervy 
tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně 
směrnice 2003/87/ES In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 
2014-06-05]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1405702234829&uri=CELEX:52014PC0020 
180 European Commission: Structural reform of the European carbon market. [online]. [cit. 2014-06-05]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm 
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V současné době je již připraven rámcový vzájemný souhlas s propojením EU ETS se 

systémem obchodování emisních povolenek v Austrálii181182. Takové rozšíření, zejména 

do hospodářsky vyspělých států, by vedlo do jisté míry k sjednocování podmínek 

v oblasti právní úpravy ochrany klimatu v typově podobných zemích. Je však 

samozřejmé, že investoři budou z důvodu úspory nákladů stále hledat země s nejmenší 

mírou právní regulace, kterou obecně provází nižší administrativní náklady. Proto by 

bylo dobré, aby se právní úprava ve vyspělých zemích sbližovala, a tak se rozdíly mezi 

jednotlivými státy smazávaly. Tím by došlo k tomu, že pokud se nějaký stát touto 

cestou snaží o snížení emisí, nebude tím znevýhodňován a demotivován taková opatření 

zavádět. Zároveň je ale nutné poznamenat, že nejde o masový trend. I tak ovšem 

existuje již několik zemí mimo EU a Austrálii, které systém obchodování s emisními 

povolenkami zavedly a rovněž existuje několik zemí, které toto zvažují183. 

Dalším z aspektů EU ETS a obchodování s povolenkami obecně je skutečnost, 

že se některé podnikatelské subjekty znovu zamýšlejí nad přemístěním svých provozů 

do zemí, kde emise skleníkových plynů nejsou tak finančně náročné, popř. nejsou 

zpoplatněny vůbec. Tento jev se označuje jako „carbon leakage“. Závažnost tohoto 

fenoménu spočívá v tom, že regulací a uvalením dodatečných nákladů na činnosti, 

v jejichž důsledku jsou produkovány skleníkové plyny, dochází ke zvýšení nákladů na 

takové činnosti. Vzhledem k tomu, že k produkci skleníkových plynů v tomto kontextu 

dochází zejména při průmyslové činnosti, tedy činnosti ekonomické, která vytváří 

pracovní místa a jejímž zdaněním získávají státy peněžní prostředky pro své národní 

rozpočty, jedná se o činnosti pro ekonomiku států nezbytné. Proto je nastavení systému 

obchodování s povolenkami nezbytné zvažovat i z tohoto pohledu. 

Evropská unie se proto může stát, z hlediska regulace a souvisejících nákladů 

v oblasti ochrany klimatu, v porovnání s ostatními světovými ekonomikami, zejména 

v porovnání se zeměmi BRIC, méně investorsky atraktivní. I proto Komise nadále trvá 

na tom, že v případě, že v globálním měřítku nebude přijata podobná regulace v oblasti 

                                                
181 European Commission: The EU Emissions Trading System (EU ETS) Factsheet, s. 1 - 2. [online]. [cit. 
2014-06-27]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_ets_en.pdf . 
182 European Commission: Joint press release: Australia and European Commission agree on pathway 
towards fully linking Emissions Trading systems. [online]. [cit. 2014-06-06]. Dostupné z: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-916_en.htm?locale=en 
183 TZB info: Co s krachujícím trhem s emisními povolenkami?. [online]. [cit. 2014-05-30]. Dostupné z: 
http://oze.tzb-info.cz/10117-co-s-krachujicim-trhem-s-emisnimi-povolenkami 
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ochrany klimatu jako v Evropské unii, budou i nadále muset být alokovány emisní 

povolenky určitým odvětvím zdarma. Ke splnění cílů EU je však nezbytné, aby byly 

emise sníženy o to více souhrnně v jiných sektorech184. Komise je na základě čl. 10a 

odst. 13 Směrnice povinna každých pět let připravit seznam odvětví a pododvětví, která 

jsou ohrožena fenoménem carbon leakage. Vzhledem k tomu, že první seznam byl 

připravován v roce 2009, očekává se, že Komise ke konci roku 2014 připraví po 

konzultaci se subjekty na něj zařazenými nový seznam185, který bude platit v období od 

roku 2015 do roku 2019. 

Jednou z dalších otázek budoucího rozvoje EU ETS je zařazení nových odvětví, 

které doposud EU ETS nepodléhaly, pod tuto právní úpravu. V současné době probíhají 

debaty o námořní přepravě a její právní regulaci ve vztahu k emisím skleníkových 

plynů, resp. její začlení pod právní úpravu EU ETS. Byl rovněž vypracován již první 

návrh evropského nařízení, které by tuto otázku upravovalo186. To vše se činí i proto, že 

globálně představují emise z námořní přepravy 4 % všech emisí skleníkových plynů v 

EU, což činí 1 miliardu tun oxidu uhličitého ročně, přičemž do roku 2050 může být toto 

číslo dvojnásobné187. 

Výše uvedený návrh právní úpravy předpokládá zavedení povinností ve vztahu 

k provozovatelům plavidel, která budou podnikat plavby, jejichž zastávkou budou 

přístavy členských států, přičemž je nerozhodné, z jakého státu provozovatel lodi je. 

Tito provozovatelé budou mít povinnosti monitorovat, vykazovat a ověřovat emise 

skleníkových plynů. Návrh předpokládá, že tyto povinnosti by vstoupily v účinnost od 

roku 2018 pro provozovatele lodí s hmotností nad 5000 tun188. K tomu je nezbytné 

                                                
184 European Commission: Carbon leakage: Questions and Answers (May 2014). [online]. [cit. 2014-06-
06]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/faq_en.htm 
185  European Commission: Carbon leakage. [online]. [cit. 2014-06-06]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/index_en.htm. 
186 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady č. COM/2013/0480 o monitorování, vykazování a 
ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013. In: EUR-Lex 
[právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-06-05]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0480&qid=1405702847108&from=EN. 
187 European Commission: Reducing emissions from the shipping sector. [online]. [cit. 2014-06-06]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping/index_en.htm. 
188 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady č. COM/2013/0480 o monitorování, vykazování a 
ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU), čl. 28 preambule a s. 4. In: 
EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2014-06-06]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0480&qid=1405703067910&from=EN. 
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poznamenat, že zvětšení trhu s emisními povolenkami o další subjekty, které by byly 

nuceny k jejich nákupu, by pravděpodobně zvýšilo jejich současnou nízkou cenu, neboť 

poptávka po nich by vzrostla. 
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6. ZÁVĚR 

Jak bylo již naznačeno v úvodu a jak vyplývá z výše uvedeného, změna klimatu 

a opatření jí zabraňující jsou mimořádně aktuálním tématem, na kterém se velmi těžko 

hledá mezinárodní shoda. Faktem nicméně zůstává, že ke změně klimatu dochází a z 

většiny vědeckých prací vyplývá, že za touto změnou stojí lidská činnost spočívající ve 

vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. Jak moc závažné budou následky těchto 

změn, není v současné situaci jasné, nicméně již nyní můžeme každý den pozorovat 

extrémní výkyvy počasí a neobvyklé přírodní jevy. 

Ačkoliv nepanuje naprostá vědecká shoda na tom, proč k těmto změnám 

dochází, je nutné si uvědomit, že jedním z hlavních principů práva životního prostředí je 

princip předběžné opatrnosti vyjádřený v čl. 15 Deklarace z Ria, který říká, že 

v případech, kde hrozí vážné nebo nevratné poškození, nebude nedostatečná vědecká 

jistota použita jako důvod k odložení cenově přístupných opatření prevence zhoršování 

životního prostředí. Právě proto je třeba reagovat teď. I když mohou plány na záchranu 

klimatu na desítky let dopředu mít své chyby, je důležité, aby existovala alespoň 

rámcová koncepce, na kterou budou navazovat krátkodobá a střednědobá opatření.  

Jak vyplývá z podstaty věci, jedná se o globální problém, a proto pouze globální 

řešení je způsobilé ho vyřešit. Vytvoření Kjótského protokolu i jeho prodloužení jsou 

jistě nějaké kroky, nicméně je třeba kriticky přistupovat i k těmto snahám, neboť 

nevedly k výsledkům, které by změnu klimatu doposud nějakým zásadním způsobem 

ovlivnily. Největší chybou Kjótského protokolu je dle všeho navázání snižování emisí 

na referenční rok 1990. Je nezbytné si uvědomit, že se jednalo o konec jedné éry, ve 

které ekologie, životní prostředí a lidská práva hrála v jistých částech světa marginální 

roli. Ke snížení emisí by u velkého množství zemí jistě došlo i bez závazku z Kjótského 

protokolu vlivem přirozeného ekonomického vývoje. 

Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že alespoň nějaký pozitivní vliv Kjótský 

protokol měl, neboť vyspělé země motivoval investovat v zemích, které se nacházely na 

začátku přechodu ke kapitalismu. Množství projektů v rámci green investment scheme 

jistě přispělo k ekologickému hospodářskému vývoji a trvale udržitelnému rozvoji. 

Rovněž flexibilní mechanismy Kjótského protokolu přispěly jistou měrou 
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k ekologickému hospodářskému vývoji a mezinárodní spolupráci. Pakliže ale budeme 

zkoumat konkrétní dopady a měřitelné a významné snížení emisí skleníkových plynů, je 

nezbytné konstatovat, že takové dopady Kjótský protokol nepřináší. Stále se bohužel 

nedaří ty nejvýznamnější producenty skleníkových plynů, zejm. Čínu, Indii a USA, 

přimět k tomu, aby přijaly konkrétní závazky ke snížení emisí skleníkových plynů na 

svých územích. 

Pokud jde někdo v oblasti snižování emisí skleníkových plynů příkladem, jedná 

se o Evropskou unii. V oblasti snižování emisí skleníkových plynů se jedná 

jednoznačně o nejaktivnější subjekt. 

V případě EU ETS je zásadní zdůraznit, že v současnosti je takto nastavený 

systém nedostatečný, na trhu emisních povolenek je emisních povolenek příliš mnoho a 

jejich cena je příliš nízká na to, aby motivovala provozovatele zdrojů emisí 

k investicím. V rámci obchodovacího období po roce 2020 se proto jeví jako 

nejúčelnější odebrat z trhu určité množství emisních povolenek a zároveň učinit účast 

v systému pro větší množství subjektů povinnou. Rovněž by jistě bylo vhodné revidovat 

alokaci povolenek a spíše se přiblížit předpokládanému stavu na konci třetího 

obchodovacího období, kdy povolenky budou zdarma alokovány ve velmi omezeném 

rozsahu. 

Závěrem bych rád připomněl, že produkce skleníkových plynů není jen otázkou 

změny klimatu, ale jedná se i o vytváření podmínek života na Zemi. Jistě se nejedná o 

scénář nejbližší doby, ale pokud budou emise oxidu uhličitého neustále růst a tento plyn 

zůstane neoddělitelným produktem světového hospodářství, může to vést ke změně ve 

složení vzduchu i mořské vody a negativním vlivům na standard života na celé Zemi. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Mapa nových obchodních cest 

 

 

 

Zdroj: University of California, Los Angeles: Global warming will open unexpected 

new shipping routes in Arctic, UCLA researchers find. [online]. [cit. 2014-07-25]. 

Dostupné z: http://newsroom.ucla.edu/releases/new-unexpected-shipping-route-243485 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Statistika vztahující se k využití mechanismu čistého rozvoje projektů podle hostující 

země 

 

 

zdroj: UN Framework Convention on Climate Change: Distribution of registered 

projects by Host Party. [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/files/201404/proj_reg_byHost.pdf 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Přehled kreditů na emise prostřednictvím generovaný prostřednictvím flexibilních 

mechanismů společně zaváděných opatření a projektů čistého rozvoje a poměr mezi 

společně zaváděnými opatřeními dle Track 1 a Track 2 k únoru 2013 

 

 

 

 

zdroj: Carbon Market Watch: Joint Implementation: CDM’s little brother grew up to be 

big and nasty. [online]. [cit. 2014-07-25]. Dostupné z: 

http://carbonmarketwatch.org/joint-implementation-cdms-little-brother-grew-up-to-be-

big-and-nasty/ 
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PŘÍLOHA Č. 4 

 

Graf vývoje ceny CER v Euro 

 

 

Zdroj: Quandl: ICE CER Emissions Futures (CER). [online]. [cit. 2014-07-25]. 

Dostupné z: http://www.quandl.com/c/futures/ice-cer-emissions-futures 
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SEZNAM A VYSVĚTLIVKY ZKRATEK A CIZÍCH 

VÝRAZŮ 

Benchmarking – systém alokace povolenek, kdy jsou povolenky alokovány zdarma a 

základem pro alokace je emisní faktor vynásobený jednotkou produkce daného zařízení 

BRIC – skupina zemí, které jsou vyspělé, rychle rostoucí a které představují nové trhy, 

jedná se o Brazílii, Rusko, Indii a Čínu 

Cap and Trade (omezit a obchodovat) – systém založený na principu přidělení 

stanoveného a konečného množství obchodovatelných povolenek 

CER (Certified Emission Reduction) – certifikovaná jednotka snížení emisí 

COP 

ERU (Emission Reduction Units) – jednotky emisního snížení 

EU ETS (EU Emissions Trading System) – evropský systém emisního obchodování 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – Mezivládní panel změny 
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RESUMÉ 

This diploma thesis is focused on international and EU legal measures related to 

protection of climate. The beginning of this thesis is dedicated to explanation of several 

scientific theories on the causes of the climate change. The theories include also those, 

which are sceptical to anthropogenic causes of the climate change. In particular, the 

thesis discusses possible geopolitical consequences as some countries' existence might 

be threatened and there might be new commercial ways of cargo transport. The thesis 

then discusses international development in the area of climate protection, focusing also 

on development in the area of protection of ozone layer and Montreal Protocol, which 

may serve as a pattern for international solution of climate change issues. The most 

important international treaties related to climate protection, United Nations Framework 

Convention on Climate Change (“Convention”) and Kyoto Protocol (“Protocol”), are 

then discussed in more detail. Following this chapter is the part concerning most 

important legal principles of climate protection under the Convention and Protocol and 

the legal regulation of the measures of climate protection itself. These measures are 

collectively referred to as flexible mechanisms. The thesis discusses use and regulation 

of flexible mechanisms concluding that the desired purpose was not entirely fulfilled 

and that should these flexible mechanisms be used in the future, more emphasis should 

be put onto efficiency of individual projects and scientific research of new technologies. 

Following this chapter is an introduction of EU policies related to climate protection 

and related topics, such as acquiring and using energy. The main part of this thesis is in 

the following sections, which in detail describe and analyse the functioning and other 

aspects of EU Emissions Trading System (“EU ETS”). In particular, the thesis discusses 

legal regulation of subjects included in EU ETS, methods of allocation of the emission 

allowances and relation between emission allowances under EU ETS and flexible 

mechanisms units under Kyoto Protocol. In more detail, the thesis discusses 

implementation of EU ETS in the Czech Republic. Attention is also paid to 

implementation of exception related to distribution of allowances to electricity 

producers in the Czech Republic. The thesis at the end analysis the future and possible 

issues related operation of EU ETS and also expansion of similar schemes into other 

countries.  
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ABSTRAKT 

This thesis is focused on international regulatory measures of climate protection, 

namely flexible mechanisms in the context of Kyoto Protocol and EU Emissions 

Trading System (“EU ETS”). The first chapter presents scientific theories on climate 

change. The second chapter summarizes history of international actions on climate 

change. In the third chapter, there is an analysis of principles governing climate 

protection regulation and regulation of flexible mechanisms. The following chapter 

analyses climate protection within the context of the EU. The fifth chapter analyses in 

more detail EU ETS, its practical aspects and future development. 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na mezinárodní právní nástroje ochrany 

klimatu, zejména flexibilní mechanismy v kontextu Kjótského protokolu a Evropský 

systém pro obchodování s povolenkami na emise („EU ETS“). První kapitola 

představuje vědecké teorie zabývající se změnou klimatu. Ve druhé kapitole je shrnut 

historický vývoj mezinárodní činnosti v oblasti ochrany klimatu. Ve třetí kapitole se 

nachází analýza principů vztahujících se k ochraně klimatu a úprava flexibilních 

mechanismů. Následující kapitola analyzuje ochranu klimatu v kontextu EU. Pátá 

kapitola detailněji analyzuje EU ETS, jeho praktické aspekty a další vývoj. 
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