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Předmluva 
 

Důvodů,  proč jsem si jako předmět své závěrečné práce zvolil ochranu klimatického 

systému Země, je celá řada. Mým záměrem však není věnovat tyto řádky jejich 

vyčerpávajícímu výčtu, nýbrž uvést pouze pár z nich, které budou dostatečně ilustrovat 

můj vztah ke zvolenému tématu stejně tak jako osvětlovat můj záměr při tvorbě této 

práce. 

 

Již celou řadu let zastávám názor ten, že naši planetu Zemi lze bez nadsázky považovat 

za živý organismus, který stejně jako ten lidský podléhá negativnímu působení nehledě 

na to, zda zvenčí či zevnitř. Je nesporné, že veškeré zemské ekosystémy včetně zvířecí 

říše by fungovaly i bez jakýchkoliv zásahů nebo existence člověka samotného. Příroda 

sama o sobě je natolik inteligentní, aby v mnoha ohledech  svými mechanismy 

přispívala k zachování přirozené rovnováhy. Stejně tak jako všechny živočišné druhy je 

neodmyslitelnou součástí přírody i druh lidský, nicméně však drtivá většina lidské 

populace se svým více či méně vědomým počínáním z její přirozenosti vyčleňuje, a to 

povětšinou tím, že vše ostatní kromě sebe vnímá jako zdroje a prostředky k dosažení 

osobního prospěchu, blahobytu. Z mého pohledu je to právě onen pocit nesounáležitosti 

se vším, co nám naše planeta poskytuje, který je zdrojem veškerých škod 

pozorovatelných na drtivé většině zemských ekosystémů, na životním prostředí jako 

takovém. Z pocitu nesounáležitosti totiž u jednotlivce pramení jistá dávka lhostejnosti  

a potřeby podmaňovat vše ostatní za účelem potvrzení si vlastní hodnoty a s tím 

spojeného  zisku "dobrého bytí", což je jen jeden ze základních determinantů jednání 

téměř celé společnosti. Z tohoto důvodu se pak nelze divit tomu, že zdroje přirozeně se 

na planetě vyskytující, kterých je zcela dostatečné množství,  jsou  neracionálně 

využívány a ovládány nepatrným zlomkem populace, která tímto dokazuje světu,  

ale především však sama sobě, svoji moc.  

 

Nepřirozené a negativní změny klimatu jsou pouhým aspektem působení člověka  

na Zemi, avšak právě klimatický systém Země z mého pohledu dokonale ilustruje, jak je 

každý z nás odpovědný za životní prostředí ve kterém v současnosti žijeme. Klimatický 

systém Země je ovlivňován drtivou většinou veškeré lidské činnosti, zejména pak té 
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hospodářsky motivované,  její dopady lze pozorovat na celém světě bez ohledu na to, 

kde se daný jednotlivec nachází.  

 

Ze stejného důvodu jako je tomu v mnohých oblastech života dnešní společnosti již  

po tisíce let, poukazuji touto práci na nutnost a významnost právní regulace ochrany 

klimatického systému Země. Klimatický systém a jeho ochrana nám tedy může 

posloužit jako zrcadlo negativního působení člověka na Zemi a zároveň též jako 

ukazovatel míry úspěšnosti právní regulace a celkové eliminace jeho negativních vlivů. 

 

Nejen ze shora uvedených důvodů, ale také z důvodu mé zájmové orientace  

na mezinárodní právo, věnuji proto tuto práci ochraně klimatického systému Země se 

zvláštním zřetelem právě na mezinárodní úroveň ochrany klimatu, potažmo na úroveň 

opatření přijímaných v rámci Evropské unie. 
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Úvod 
 

S postupem času a  přibývajícími vědeckými podklady již nelze pochybovat o vlivu 

činnosti člověka na změny klimatického sytému planety Země.  Jasně a nepochybně  

o tom vypovídají závěry Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

(Intergovernmental panel on climate change, dále jen "IPCC") shrnuté zejména  

v jeho poslední, v pořadí páté, hodnotící zprávě
1
, která byla dokončena v roce 2014 a je 

co do svého rozsahu a velmi širokého záběru zevrubnou studií, podloženou širokou 

vědeckou základnou.  Nutno k tomuto podotknout, že vzhledem k značné komplexnosti 

a závislosti na četných proměnných, je a bude fenomén změny klimatu doprovázen 

vždy určitou mírou vědecké nejistoty. Z tohoto titulu proto můžeme více či méně 

odborné subjekty zabývající se problematikou klimatického systému a jeho změn 

rozdělit na dva hlavní, proti sobě navzájem se vymezující, proudy. Stoupenci prvního 

z nich, někdy také označovaní jako „alarmisté“,  považují vliv člověka na změnu 

globálního klimatického systému za nesporný. Druhý proud a jeho stoupenci, 

označováni též jako ,,klimaskeptici“, vědecké závěry  prokazující vliv člověka  

na změnu klimatického systému Země  neuznávají nebo jej považují za bezvýznamný 

ve smyslu tom, že klimatické změny probíhaly, probíhají a budou i nadále probíhat 

nezávisle na činnosti člověka a namítají tak neúčelnost, zbytečnost a přehnanost 

opatření boje proti tomuto fenoménu.
2
 Cílem této práce však není odborná analýza 

vědeckých faktů podporujících či vyvracejících vliv člověka na změnu klimatu.  

 

Ve své práci vycházím především z dat a závěrů, které za dobu své působnosti 

nashromáždil a ve svých hodnotících zprávách shrnul a prezentoval IPCC, a to nejen  

z důvodu mé vlastní přesvědčenosti o nespornosti vlivu člověku na změny klimatu, 

které v dnešní době může pozorovat více či méně přímo každý z nás, nýbrž také  

                                                 
1
 Fifth Assessment Report (AR5),  dostupná z: http://ipcc.ch/report/ar5/index.shtml [cit. 4.6.2015]. 

2
 Mezi nejznámější klimatoskeptiky, a to nejen v našich končinách, se bezesporu řadí bývalý český 

prezident Václav Klaus. K tomu např. jeho knihy: Modrá, nikoli zelená planeta: co je ohroženo: klima, 

nebo svoboda?. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007, 164 s. ISBN 978-80-7363-152-9.  a   Modrá planeta v 

ohrožení: (sborník nových textů o globálním oteplování). 1. vyd. Praha: Dokořán, 2009, 227 s. ISBN 978-

80-7363-277-9. Dále také dánský vědec Bjorn Lombog, autor knih: Skeptický ekolog: Jaký je skutečný 

stav světa?. 1. vyd. Český překlad: P. Holčák. Praha: Dokořán, 2006, 587 s. ISBN 80-7363-059-1 a 

Zchlaďte hlavy! 1.vyd. Český překlad: P.Holčák. Praha: Dokořán, 2008, 360 s. ISBN: 978-80-7363-188-

8. 
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z důvodu toho, že od roku 1990, kdy byla vydána první hodnotící zpráva IPCC
3
,  

se počet odborníků podílejících se na jejich přípravě s každou další zprávou navyšoval  

a stejně tak rostla a stále roste jejich vědecká a faktická přesvědčivost.  

 

Celá práce je systematicky rozdělena do pěti základních oddílů z nichž první je úvodem 

do problematiky klimatických změn. Druhý až čtvrtý oddíl je následně věnován 

právním úpravám ochrany klimatického systému Země na úrovni mezinárodní,  

na úrovni EU a také na úrovni české, vnitrostátní. Pátý, poslední oddíl pak představuje 

celkové shrnutí a zhodnocení. 

 

Smyslem první části úvodního oddílu je představit fenomén změny klimatu včetně 

stručné historie jeho pozorování, osvětlit základní pojmy a uvést vědecká fakta 

nastřádaná zejména IPCC, která vypovídají o nespornosti vlivu člověka na klimatický 

systém Země. Druhá část prvního oddílu je věnována opatřením proti klimatickým 

změnám. Vychází z jejich základního dělení na opatření zmírňující již nastalé 

nepříznivé dopady klimatických změn a  na opatření, jejichž smyslem je docílit toho, 

aby dynamika přirozených klimatických změn nebyla nezbytně posilována lidskou 

činností. Z tohoto základního rozdělení pak vychází celá řada nástrojů boje proti 

klimatickým změnám, které budou dále a podrobněji představeny v oddílech dalších. 

Poslední část prvního oddílu zmiňuje rozličnost zájmů ať už jednotlivých států, skupin 

států či jiných vlivných subjektů. Neshody, které mezi nimi panují do značné míry 

determinují činnost v oblasti klimatických změn celého mezinárodního společenství 

včetně regionálních sdružení i jednotlivých států a jsou markantní při každém jednání  

o společného postupu či jakýchkoliv jiných opatření vypořádávajících se se změnami 

zemského klimatického systému. Cílem celého prvního oddílu je tedy poskytnout úvod, 

na který bude dále konkrétněji navazováno.   

 

Druhý oddíl se věnuje mezinárodní právní  úpravě ochrany klimatického systému. Jeho 

první část jen stručně nastiňuje vývoj předcházející přijetí klíčových instrumentů, které 

jsou představeny dále v části druhé a třetí. První z nich je Rámcová úmluva o změně 

klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, dále jen 

                                                 
3
 First Assessment Report (FAR), dostupná z: 

http://ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml [cit. 5.62015]. 
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"UNFCCC") Jedná se o fundamentální mezinárodní dohodu v oblasti globálního 

postupu proti klimatickým změnám. Zmíněny jsou její stěžejní principy, institucionální 

rámec a v neposlední řadě povinnosti, které z ní státům vyplývají. Nedostatečná 

konkrétnost opatření v této úmluvě vytýčených však vedla k potřebě přijetí instrumentu  

nového,  který by jasně definoval povinnosti a závazky států. Tímto instrumentem se 

stal tzv. Kjótský protokol (dále jen "KP"), kterému se rovněž druhý oddíl věnuje. 

Kromě závazných redukčních cílů, které KP státům stanovil, je pozornost soustředěna 

na tzv. flexibilní mechanismy představující účinné redukční nástroje pro jednotlivé státy 

či jejich regionální uskupení. Zvláštní pozornost je pak věnována vývoji následujícímu 

po vypršení platnosti KP.  Představen je instrument nový, tzv. Pařížská dohoda  

či  protokol, jehož přijetí je netrpělivě očekáváno koncem tohoto roku a zmíněna je tak 

jeho možná podoba se zvláštním zřetelem na zhodnocení dosavadních přínosů či slabin 

KP, a to za účelem co nejefektivnější budoucí globální úpravy v této oblasti. 

 

Evropská unie (dále jen "EU") jakožto evropská regionální hospodářsko-politická 

organizace, jejímž členem je i ČR, zastává na poli opatření a společného postupu proti 

klimatickým změnám velmi významnou úlohu, a to zejména v tom smyslu, že dále 

rozvíjí, propracovává a zintenzivňuje postup mezinárodního společenství podle 

dokumentů uvedených v oddíle druhém. EU a její klimatické politice je proto věnován 

celý oddíl třetí. Nejprve je nastíněn vývoj postoje EU k ochraně klimatického systému  

a s tím následně spojené koncepční dokumenty, stejně tak jako unijní legislativní akty  

pokrývající oblast klimatu a také provázanost EU s mechanismy a závazky KP. 

Značnou část tohoto oddílu pak zaujímá Systému EU pro obchodování s emisními 

povolenkami (European Union Emissions Trading Scheme, dále jen "EU ETS" ). 

EU ETS je z mého pohledu, vzdor jistým kritikám vytýkajícím zejména  přebytek 

emisních povolenek, efektivním ekonomickým nástrojem ochrany klimatu, který oplývá 

značným potenciálem sehrávat stále důležitější úlohu v oblasti ochrany klimatického 

systému. Podrobně jsou rozebrána jeho jednotlivá obchodovací období včetně již třetího 

v současnosti probíhajícího. Dále jsou pak představeny stěžejní změny, jejichž zavedení 

se předpokládá začátkem čtvrtého obchodovacího období a které by se měly vypořádat  

s nedostatky období předcházejících. 
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Ve své práci se soustřeďuji zejména na mezinárodní a unijní rozměr ochrany klimatu, 

avšak i přesto je oddíl čtvrtý, ač o něco stručněji, věnován české vnitrostátní úpravě, 

která je v zásadě zcela ovlivněna právě klimatickou politikou a legislativou  EU, 

potažmo mezinárodního společenství. Zprvu jsou představeny koncepční dokumenty 

ochrany klimatu na, něž navazují závazné normativní akty, přičemž závěr oddílu je 

věnován emisnímu obchodování v ČR. 

 

Všechny čtyři výše zmiňované oddíly si svoji informativní hodnotou kladou za cíl  

poskytnout dostatek faktů k tomu, aby v pátém, závěrečném oddíle mohlo dojít nejen  

k celkovému zhodnocení a shrnutí, ale také k zodpovězení otázek dalších. Tyto otázky 

pak spočívají zejména v tom, zda jsou postupy na všech třech zmiňovaných úrovních 

dostatečně efektivní a jsou-li v jejich rámci voleny dostatečná opatření a k jejich 

naplňování  pak vhodné nástroje. 
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1. Úvod do problematiky ochrany klimatického systému Země 
 

1.1 Vědecká fakta změny klimatu a historie jejího pozorování 

 

Klimatický systém Země je pojem, o kterém lze hovořit již od samotného počátku 

vzniku atmosféry přibližně před 4,8 mld. let. Život na Zemi, neboli biosféra, pak 

započal zhruba o miliardu let později. Od této chvíle dochází k jejich vzájemné 

interakci, k jejich vzájemnému ovlivňování. 

  

Na klimatický systém Země působí celá řada faktorů. Následný výčet je pouze 

demonstrativně ilustrativní. Jedná se např. o pohyb sluneční soustavy galaxií, změny 

oběžné dráhy okolo Slunce, změny energie vyzařované Sluncem (vývoj Slunce coby 

hvězdy), aktivita Slunce, vývoj kontinentů a horstev, sopečná činnost Země, cirkulace 

vody v oceánech, albedo zemského povrchu
4
 a v neposlední  řadě tzv. skleníkový efekt. 

 

Za počátek historie bádání o působení zemské atmosféry a její ovlivnění koncentrací 

v ní obsažených skleníkových plynů bychom  s trochou nadsázky mohli považovat rok 

1681, kdy francouzský fyzik Edme Mariotte poukázal na to, že tepelné sluneční záření 

snadno proniká sklem a jinými průhlednými materiály, kdežto u sálavého tepla 

vyzařovaného ohněm tomu tak není. Na Mariottův výzkum pak volně navázal 

švýcarský fyzik Horace-Bénédicte de Saussure, který pokusy s tzv. ,,solární troubou“ 

fakticky skleníkový efekt prokázal, avšak jej takto nenazval. V roce 1824 pak přirozený 

skleníkový efekt popsal francouzský fyzik, Jean Baptiste Joseph Fourier. Další 

významnou osobností zabývající se skleníkovým efektem byl fyzik švédského původu 

Svante August Arrhenius, kterýžto již okolo roku 1896 hovořil o skleníkových plynech, 

když se správně domníval, že by průměrná teplota na Zemi mohla růst v závislosti  

                                                 
4
 Albedo zemského povrchu vyjadřuje poměr  elektromagnetického záření odraženého od zemského 

povrchu vůči množství záření, které na zemský povrch dopadlo. Obecně se tedy jedná o míru odrazivosti 

tělesa či jeho povrchu. 
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množství koncentrace oxidu uhličitého (CO2), který vzniká při spalování fosilních 

paliv.
5
 

 

Skleníkové plyny přítomné v atmosféře propouštějí krátkovlnné sluneční záření, kterým 

se ohřívá povrch Země. Odtud je zpětně vyzařováno dlouhovlnné záření, které je 

absorbováno skleníkovými plyny (Greenhouse Gasses, dále jen "GHG"), a proto je 

propouštěno jen v malé míře do vnějšího prostoru mimo atmosféru Země.
6
 Jelikož je 

způsob ohřívání zemského povrchu velmi podobný ohřívání vzduchu ve skleníku,  

je proto tento jev nazván skleníkovým efektem. Často se mylně a nepřesně  uvádí,  

že právě skleníkový efekt jako takový dnes mění klima naší planety a ohrožuje lidskou 

civilizaci. Je třeba se uvědomit, že přirozený skleníkový efekt se na Zemi projevuje 

téměř od počátku jejího vzniku. Kromě toho je jeho účinek naprosto nezbytným 

předpokladem života na Zemi.
7
 Kdyby kolem planety Země neexistovala atmosféra  

a tudíž by nedocházelo ani ke skleníkovému efektu, došlo by dle zákonů 

termodynamiky k rovnovážnému stavu pouhým slunečním zářením, neboť samotnou 

absorpcí části  záření by se zemský povrch oteploval a zbylá část záření by  byla 

odražena zpět do vesmíru. Za tohoto předpokladu by zemský povrch dosahoval teploty 

pouhých  

-18 stupňů Celsia, což znamená že veškerá voda na Zemi by existovala pouze v pevném 

skupenství a jakýkoliv život na Zemi by prakticky nebyl  možný. Současná průměrná 

teplota zemského povrchu se právě díky teplu akumulovanému skleníkovým efektem 

pohybuje zhruba okolo  15 stupňů Celsia.  

 

Mezi GHG vyskytující se v atmosféře jsou zahrnovány  ty sloučeniny, které mají silný 

radiačně absorbční potenciál.
8
 Řadí se mezi ně zejména vodní pára (H2O), oxid uhličitý 

(CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), ozon (O3) a dále některé plyny vyrobené 

člověkem, označované jako chlorované fluorovodíky, neboť jsou v jejich molekulách 

obsaženy atomy vodíku (H), fluoru (F) a chloru (Cl). Mezi tyto plyny můžeme zařadit 

                                                 
5
 KUTÍLEK, Jan. Racionálně o globálním oteplování. Praha: Dokořán, 2008. 185 s. ISBN 978-80-7363-

183-3, s 61-62. 
6
 KUTÍLEK, Jan. op. cit. supra sub 3, s 60. 

7
 NÁTR, Lubomír. Země jako skleník - Proč se bát CO2?. Praha: Academia, 2006. 142 s. ISBN 80-200-

1362-8. 
8
 Tzn. sloučeniny, jejichž vlastností je silné pohlcování a zadržování dlouhovlnného tepelného záření, 

které vyzařuje zemský povrch. 
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např. fluorid sírový (FS6), flourchlorované uhlovodíky (HFC) a perflourouhlovodíky 

(PFC).
9
 Kromě H2O se jedná o hlavní antropogenní skleníkové plyny spadající  

pod mezinárodněprávní kontrolu. 

 

Největším zdrojem CO2, cca 80% jeho celkové emise, je spalování fosilních paliv 

v elektrárnách či dopravních prostředcích, dále pak výroba cementu,  odlesňování a také 

spalování biomasy. Zdrojem CH4 je především rozklad odpadu a biologického materiálu 

a rovněž také zemědělství. Automobily svými výfukovými plyny, zemědělská hnojiva 

aj. pak významně přispívají ke koncentraci N2O. Nejvýznamnějším zdrojem O3 je 

automobilová doprava. Emise fluorchloraovaných uhlovodíků pak zase vznikají např. 

při výrobě chladniček, plastických pěn, rozpouštědel, v počítačovém a farmaceutickém 

průmyslu.
10

  

 

Koncentrace GHG v atmosféře jsou v současné době vysoce nad úrovní, kterou 

dosahovaly v tzv. preindustriálním období, tedy v období zhruba okolo roku 1750. 

Např. hodnota koncentrace CO2 vystoupala v roce 2014 na 395,4 ppm, hodnota 

koncentrace CH4 na 1893 ppb, hodnota koncentrace N2O na 326 ppb.
11

 Porovnáme-li 

tyto hodnoty s hodnotami naměřenými v preindustriálním období, zjistíme, že jejich 

rozdíl  činí zhruba 41,2 % u CO2, 166,5 % u CH4 a 20,1 % u N2O. Jsou to právě 

skleníkové plyny, které mají ze všech faktorů ovlivňujících klimatický systém největší 

vliv na růst průměrné světové teploty.
12

  

 

GHG v rámci přirozeného skleníkového efektu by se v atmosféře vyskytovaly i bez 

lidského přičinění, avšak člověk právě svojí činností, která významně započala  

v industriálním období, jejich koncentraci v atmosféře, konkrétně v troposféře, 

podstatně zvyšuje a tím  tedy ovlivňuje přirozený skleníkový efekt, což má  řadu 

dopadů v mnoha oblastech lidské existence a stává se tak proto problematikou  

a hrozbou globálního rozsahu par excelence.  

                                                 
9
 NÁTR, Lubomír. op. cit. supra sub 5, s 52-57. 

10
 BARROS, Vincente. Globální změna klimatu. Ze šp. originálu El Cambio Climático Global přeložil 

P.Pšenička. Praha: Mladá fronta a.s.,  2006, 168 s, ISBN 80-204-1356-1, s 50-52. 
11

 Carbon Dioxide Information Analysis Center. Recent Grenhouse Gas Concentration, 2014 [online]. 

CDIAC. [cit. 3.6.2015] Dostupné z: http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html. 
12

 IPCC AR5, Synthesis Report, 2014 [online], s 4, Dostupná z: http://ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf [cit. 3.6.2015]. 
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IPCC ve své nejnovější, v pořadí  5., hodnotící zprávě uvádí, že teploty naměřené  

u zemského povrchu v posledních třech dekádách byly vyšší než v jakýchkoliv 

předchozích dekádách od roku 1850
13

. Období mezi roky 1983 a 2012 bylo na severní 

polokouli nejteplejších 30 let za posledních 1400 let.
14

 Ve zprávě je rovněž uvedeno,  

že v období od roku 1880 do roku 2012 vzrostla průměrná celosvětová teplota 

zemského povrchu o 0,85 stupně Celsia.
15

  IPCC dále ve své zprávě s 95 % 

pravděpodobností uvádí, že bez celosvětových opatření ke snížení koncentrace 

skleníkových plynů  v atmosféře může průměrná celosvětová teplota zemského povrchu 

do roku 2100 narůst v rozmezí 1,8 až 4,8 stupňů Celsia.
16

 Nárůst teploty zemského 

povrchu  měl již doposud celou řadu nepříznivých dopadů na zemské ekosystémy  

a podle zmiňovaných vědeckých prognóz bude tento nepříznivý trend pokračovat  

i nadále. Jakou rychlostí a v jaké míře bude odviset právě od úspěšnosti redukce 

skleníkových plynů v atmosféře. Nicméně však i kdyby se ze dne na den zastavily 

veškeré emise skleníkových  plynů, teplota by i nadále vzrostla ještě minimálně o 0,6 

stupně Celsia, což je zapříčiněno teplem nahromaděným v oceánech. Mezi tyto 

nepříznivé dopady můžeme zařadit zejména tání ledovců, zvýšení hladiny oceánů  

a jejich okyselování, změnu množství a výskytu srážek, extrémní události počasí, zánik 

a migrace živočišných druhů, zánik rostlinných druhů a desertifikaci. Nepříznivě je 

ovlivněno i lidské zdraví, hospodářský růst zejména rozvojových zemí a celá řada 

dalších  ať už více či méně nepříznivých dopadů. Nutno zde však podotknout,  

že globální oteplování nemá pouze negativní dopady, nýbrž i dopady pozitivní, ačkoliv 

právě ty negativní dopady jsou dopady převažujícími. Za příznivé dopady globálního 

oteplování lze považovat zejména prodloužení vegetačního období a zvýšená 

produktivita některých plodin, snižování úmrtí v zimním období, uvolnění 

Severozápadního průjezdu od ledu apod. Nicméně jsou to však právě negativní dopady 

                                                 
13

 V tomto roce bylo započato s přístrojovým měřením zemského povrchu. 
14

 Nad rámec této hodnotící zprávy nutno podotknout, že 14 z 15 nejteplejší let za dobu v historie 

globálního měření teploty proběhlo právě ve 21. století, přičemž rok 2014 byl historicky nejteplejší. 
15

 IPCC AR5, Synthesis Report, 2014, op. cit. supra sub 7, s 2. 
16

 IPCC AR5, Synthesis Report, 2014, op. cit. supra sub 7, s 10. 
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klimatických změn, které převládají a stále více se ve všech zmiňovaných oblastech 

projevují.
17

 

 

Z výše uvedeného výčtu negativních důsledků globálního oteplování vlivem stále se 

zvyšující koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře vyplývá, že pokud 

nedojde k zefektivnění spolupráce mezinárodního společenství za účelem přijímání 

potřebných opatření vedoucích ke zvýšení redukce emisí skleníkových plynů, změny, 

které nastanou na planetě Zemi, budou  ireverzibilního charakteru a jejich vliv na život 

současných i budoucích generací bude markantní.  

1.2 Opatření proti klimatickým změnám 

 

Fakta uvedená v předešlém oddíle jednoznačně vypovídají o vlivu člověka  

na klimatický systém Země. Tento vliv má celou řadu velmi nepříznivých globálních 

dopadů  o nichž  již na úrovni mezinárodního společenství není pochyb, což je důvodem 

stále se zintenzivňujících a zefektivňujících snah přijímat opatření jak omezující růst 

koncentrace skleníkových plynů, tak i opatření, která se s již nastalými a probíhajícími 

nepříznivými dopady klimatických změn vypořádávají. 

 

Opatření reagující na probíhající klimatickou změnu spočívají zejména v kombinaci 

přímého snižování emisí skleníkových plynů  a přizpůsobení se důsledkům samotným. 

Tyto reakce na změnu klimatu můžeme proto rozdělit do dvou kategorií: 

 

1) Opatření zmírňující a předcházející klimatickým změnám, tím, že se přímo 

snížují emise skleníkových plynů (tzv. mitigační opatření, angl. mitigation). 

 

2) Opatřeními a snahy přizpůsobit se klimatickým změnám a odstranit tak jejich 

nepříznivé dopady, které již nastaly (tzv. adaptační opatření, angl. 

adaptation). 

  

Adaptační a mitigační opatření jsou navzájem se doplňující strategie redukující  

a vypořádávající se s rizikem klimatické změny. Podstatné snížení emisí skleníkových 

                                                 
17

 Více a podrobněji k negativním a pozitivním dopadům změn klimatu např. BARROS, Vincente. op. cit. 

supra sub 8, s 96-104. 
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plynů v příštích desetiletích může snížit klimatické riziko ve 21. století a dále zvýšit 

šance efektivních adaptačních opatření,  snížit náklady a výzvy  mitigačních opatření  

do budoucnosti a celkově tak přispět ke klimaticky šetrné dráze udržitelného rozvoje.
18

  

1.2.1Mitigační opatření 

 

Mitigační opatření redukující  emise skleníkových plynů odvisí od porozumění 

dopadům  klimatických změn jednotlivých hospodářských odvětví. 60 % procent emisí 

uhlíkových skleníkových plynů pochází z energetického odvětví, zatímco pouhých 

třicet 30 % připadá na nakládání s půdou a zemědělství. Zbylých 10 % na nakládání 

s odpadem aj.
19

 Tak např. mezi hlavní strategie snižování emisí v energetickém odvětví 

patří zvýšení efektivity či přechod od fosilních paliv na obnovitelné zdroje. 

V zemědělství a lesnictví se např. jedná o snížení přeměny lesů na zemědělské plochy, 

což vede k zachování tzv. přírodních rezervoárů, kterými jsou kromě lesů i oceány  

a půda jako taková, a které sami svojí podstatou přispívají k redukci skleníkových plynů 

v atmosféře. 
20

  

 

Rovněž v této souvislosti stojí za zmínku „Carbon Capture and Storage“, neboli 

zachytávání a ukládání emisí CO2 z elektráren a jiných významných zdrojů těchto emisí 

do rezervoárů umístěných hluboko pod zem či mořské dno, což vede k efektivnímu 

snížení emisí z těchto zdrojů až na nulové hodnoty. Vzhledem k rostoucí energetické 

poptávce se předpokládá zvýšení kapacit elektráren spalujících uhlí do roku 2030 až  

na dvojnásobek. Z tohoto důvodu je tedy velmi pravděpodobné, že CCS technologie 

budou v blízké budoucnosti sehrávat stále významnější roli na poli mitigačních 

opatření.
21

  

 

 

                                                 
18

 IPCC AR5, Synthesis Report, op.cit. s 17. 
19

 HUNTER, David., SALZMAN, James, ZAELKE, Durwood. International Environmental Law and 

Policy. 3rd ed. New York: Foundation Press, 2007. s 650 . 
20

 Ibid., s 637  
21

 CCSa. Carbon Capture & Storage Association. [online] CCSa: 2011-2015, dostupné z: 

http://www.ccsassociation.org/ [cit. 4.6.2015]. 
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1.2.2 Adaptační opatření 

 

Adaptační opatření jsou strategie, jejichž účelem je zmírnit negativní důsledky 

klimatických změn. Jedná se o celou řadu nejrůznějších opatření od staveb 

protipovodňových  hrází, přes krizové a evakuační plány až po přesídlování pobřežních 

a ostrovních obyvatelů.  

 

Adaptační opatření jsou mnohdy velmi nákladná, proto si je zejména rozvojové státy 

k odvrácení a nápravě nepříznivých dopadů klimatických změn  mohou jen málokdy 

dovolit. Na mezinárodní úrovni byly z tohoto důvodu v rámci UNFCCC
22

 vytvořeny tři 

různé adaptační fondy, z nichž každý je spravován Global Environmental Facillity. 

Speciální fond klimatické změny (Special Climate Change Fund) poskytuje stranám 

UNFCCC zařazeným do přílohy II.financování především na podporu adaptačních 

opatření, energetiky, lesnictví, průmyslu, přepravy či nakládání s odpady, a to za účelem 

diverzifikace jejich hospodářství. Fond nejméně rozvinutých států (The Least 

Developed Countries Fund) napomáhá nejméně rozvinutým státům s financováním 

tvorby národních adaptačních akčních plánů. Třetí z nich, Adaptační fond (Adaptation 

Fund) financuje specifické adaptační projekty v rozvíjejících se zemích, což např. 

zahrnuje lesní hospodářství, opatření proti desertifikaci či degradaci půdy.Tento fond je 

z části podporován z projektů v rámci Mechanismů čistého rozvoje (Clean Development 

Mechanism, dále jen "CDM")  a z části z jiných zdrojů jako jsou např. vládní příspěvky 

či příspěvky ze soukromého sektoru.
23

 
24

 

 

Významnou roli v oblasti adaptačních opatření sehrává i pojišťovnické odvětví, které 

rovněž pomáhá státům vyrovnat se se škodami způsobenými klimatickými změnami. Již 

ve své zprávě z roku 2006 nazvané Climate Change Adapt or Bust však Lloyds of 

London
25

 uvádí, že pokud budou klimatické změny i nadále akcelerovat, tak by mohlo 

dojít k tomu, že se v budoucnosti případné škody způsobené jejími dopady stanou 

                                                 
22

 O UNFCCC bude dále a podrobněji  pojednáno v oddíle 2.2.1.  
23

 HUNTER, David., SALZMAN, James, ZAELKE, Durwood. op. cit. supra sub 13, s 660-661. 
24

 Bližší informace o o výše uvedených i dalších klimatických fondech lze nalézt na: 

http://www.climatefundsupdate.org/the-funds [cit. 3.6.2015]. 
25

 Významný pojišťovací a zajišťovací trh se sídlem v London City. 
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nepojistitelnými. Aktivní zapojení jednotlivých subjektů produkujících emise 

skleníkových plynů do opatření napomáhajících k jejich snižování je tedy nutností.
26

 

 

Ačkoliv by se mohlo zdát logické a příhodnější soustředit se právě  jen na opatření 

snižující koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, drtivá většina odborníků se 

v dnešní době shoduje na tom, že není jiná možnost než i výhledově do budoucna 

kombinovat obě tato zmiňovaná opatření. Jedním z důvodů je i fakt ten, že skleníkové 

plyny přetrvávají v atmosféře i stovky, některé dokonce až tisíce let a klimatický systém 

sám o sobě reaguje se zpožděním, takže i kdyby veškeré přídavné emise skleníkových 

plynů byly zastaveny, k oteplování by nějakou dobu stejně docházelo a potřeba čelit 

jeho dopadům by zde byla i nadále.
27

   

1.3 Zájmový antagonismus 

 

Globální klimatická politika na své nejvyšší, tedy mezinárodní úrovni odvisí od celé 

řady zejména hospodářských  postojů a zájmů více či méně polarizovaných skupin 

jednotlivých  států. Stejně tak je tomu tedy i s aplikací a volbou zmiňovaných opatření 

reagujících  na změnu klimatického systému. Veškerá dosavadní mezinárodní jednání 

týkající se problematiky klimatických změn byla proto provázena značným napětím 

vytvořeným právě konfliktem mezi zájmy těchto skupin států. Z tohoto hlediska 

můžeme zjednodušeně rozdělit státy na státy bohatého severu a chudého jihu, tedy  

na státy industrializované a rozvojové. Toto dělení se nabízí částečně právě proto,  

že zvýšená spotřeba fosilních paliv a s ní spojené emise skleníkových plynů jsou 

nezbytné pro hospodářský růst zejména rozvojových států. Rozvojové státy se proto 

doposud  na mezinárodní úrovni nezavázaly k ničemu, co by mohlo zpomalit jejich 

hospodářský růst. Tyto státy tedy i nadále zvyšují emise skleníkových plynů i přesto, že 

jsou signatáři UNFCCC. Dalším krokem na mezinárodní úrovni je proto nalézt způsob 

kooperace mezi oběma póly tak, aby se i rozvojové země byly ochotny zavázat  

ke snižování emisí skleníkových plynů. K tomuto je logicky zapotřebí aktivita  

a finanční prostředky industrializovaných států, které již docílily takové hospodářské 

                                                 
26

 360 Risk Project. Climate Change - Adapt or Bust. Lloyds, 2006. [online] Dostupné z: 

https://www.lloyds.com/~/media/lloyds/reports/360/360%20climate%20reports/final360climatechangere

port.pdf [cit.3.6.2015]. 
27

 BARROS, Vincente. op. cit. supra sub 8, s 42. 
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úrovně, že mohou soustředit své finanční prostředky např. v podobě investičních 

projektů snižujících emise skleníkových plynů do rozvojových zemí.
28

 Jsou to právě 

industrializované země v čele s USA, které jsou odpovědné za většinu skleníkových 

plynů, které se v současnosti nacházejí v atmosféře a ovlivňují tak celý klimatický 

systém.
29

 

 

Polaritu nalezneme však i uvnitř těchto skupin samotných. V rámci industrializovaných 

zemí je tato polarita představována zejména přístupem USA, které zastávají snahu  

o zmírnění klimatických změn prostřednictvím tržních mechanismů, jako je třeba 

vhodně regulovaná ekonomická zainteresovanost. Postoj USA není jednoznačný, 

odvisel a vždy pravděpodobně odviset bude od tlaků a tendencí jednotlivých 

hospodářských odvětví a jejich podílů na moci.
30

 O tom svědčí i to, že ačkoliv  USA 

podepsaly v roce 1997 Kjótský protokol, odmítly jej v roce 2001 s nástupem nově 

zvoleného prezidenta George W. Bushe  ratifikovat, tudíž se pro ně cíle redukující  

emise skleníkových plynů nestaly závaznými. Opačný přístup pak představuje EU, která 

je zastáncem zavedení restriktivní politiky omezující spotřebu energie získané  

z neobnovitelných zdrojů a celkově redukující  činnosti produkující emise skleníkových 

plynů.
31

 (více o politice EU v další kapitole)  

 

Uvnitř skupiny rozvojových zemí  proti sobě navzájem vystupují zájmy ostrovních 

států, které se sdružují v AOSIS
32

, neboť právě jich se negativní dopad změny klimatu 

v podobě zvýšení hladiny moře dotýká nejvíce, a členských států OPEC
33

, v jejichž 

zájmu rozhodně není snížení spotřeby fosilních paliv a jejich nahrazení energiemi 

                                                 
28

O projektech v rámci tzv. flexibilních mechanismů bude dále a podrobněji pojednáno v oddíle 2.3.4 

Mechanismus čistého rozvoje a 2.3.5 Mechanismus společné implementace. 
29

 MENGPIN, Ge, FRIEDRICH, Johannes,  DAMASA, Thomas. 6Graphs Explain the Worlds Top Ten 

Emitters. In: wri.org [online] 25.11.2014, Dostupné z: http://www.wri.org/blog/2014/11/6-graphs-

explain-world%E2%80%99s-top-10-emitters [cit. 4.6.2015].  
30

 Tak například lobby automobilového průmyslu a rafinérie utratily v posledních desetiletích miliony 

dolarů za kampaně popírající samotný fenomén nepříznivých klimatických změn způsobených činností 

člověka. 
31

 BARROS, Vincente. op. cit. supra sub 8, s 128. 
32

 Aliance of Small Island States, v současnosti sdružuje 44 ostrovních států z nichž 5 má staus 

pozorovatele a které se nacházejí v Atlatském, Pacifickém a Indickém oceánu. Bližší informace dostupné 

z: http://aosis.org/ [cit. 4.6.2015]. 
33

 Organization of the Petroleum Exporting Countries, v současnosti sdružuje 12 států, které jsou 

významnými vývozci ropy. Bližší informace dostupné z: http://www.opec.org/opec_web/en/ [cit. 

4.6.2015]. 
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získanými z obnovitelných zdrojů. Co se participace členských států OPEC na Úmluvě 

týče, objevují se názory, že se této Úmluvy účastní pouze za účelem blokace dohod, 

které by se negativně dotýkaly spotřeby ropy. Obě ty skupiny států se domáhají přístupu 

k finanční prostředkům z kompenzačních fondů. Státy AOSIS z důvodu škody 

způsobené zvyšující se hladinou moře a státy OPEC z důvodu hospodářských škod 

způsobených případným snížením poptávky po fosilních palivech. Nárok států OPEC  

je však patrně v rozporu se samotným smyslem kompenzace škod způsobených 

klimatickými změnami.
34

 Významnou roli uvnitř této skupiny sehrává přibližně  

15 států, hodnoty jejichž hospodářských a společenských indexů se blíží hodnotám států 

vyspělých, industrializovaných. I přes svoji značnou vyspělost a podíl na tvorbě emisí 

skleníkových plynů se většina těchto států domnívá, že v rámci principu rovnosti  

a diferenciované odpovědnosti nemusejí přijímat závazky plynoucí ze snahy zmírnit 

klimatické změny stejně tak, jako zbylé rozvojové státy. Nejvýznamnější roli pak mezi 

rozvojovými státy zastává Indie a Čína, které mají k dispozici obrovské zásoby uhlí,  

na nichž chtějí postavit svá hospodářství. Tyto mocnosti mají totiž na rozhodování 

ostatních rozvojových zemí značný vliv. Další významnou mocností oplývající 

značným vlivem a schopností státní správy zohledňovat informace na poli vědy je 

Brazílie. Vliv těchto tří významných aktérů je dán zejména tím, že spousta rozvojových 

států má značně nezralou organizační strukturou či postrádá potřebné informace  

a znalosti.
35

  

 

Zájem na zachování hospodářského růstu ze strany rozvojových států je zcela 

pochopitelný, neboť tento je naprosto nezbytný k tomu, aby se zvyšovala jejich 

konkurenceschopnost a celková životní úroveň populace žijící pod hranicí život 

ohrožující chudoby. 

 

Pomoc vyspělých států vůči státům rozvojovým, a to nejen s jejich čistým rozvojem 

spočívajícím v přechodu na obnovitelné zdroje energií, ale také s nápravou  

nepříznivých důsledků změn klimatického systému v podobě podpory adaptačních 

opatření, je proto zcela nezbytná. Zmiňovaná pomoc však může být efektivní a globálně 

pozitivně přispívající ke zpomalení nežádoucích klimatických změn pouze tehdy, pokud 

                                                 
34

 HUNTER, David., SALZMAN, James, ZAELKE, Durwood. op. cit. supra sub 13, s 666 
35

 BARROS, Vincente. op. cit. supra sub 8, s 130. 
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budou rozvojové státy ochotny dobrovolně opouštět svůj privilegovaný status 

nezúčastněného příjemce a do budoucna se tak začnou stavět vstřícně vůči zapojování 

se do závazných redukčních instrumentů. 

 

Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá,  že potřeba univerzálně závazné a stále se 

prohlubující a zefektivňující mezinárodněprávní úpravy je v oblasti ochrany 

klimatického systému naprosto esenciální. Bez závazných mechanismů ochrany klimatu 

by totiž drtivá většina států dávala přednost zdánlivě nejjednoduššímu a klimaticky 

nešetrnému způsobu hospodářského rozvoje, a to až do té doby, než by se jich negativní 

důsledky klimatických změn nezačaly výrazně dotýkat. Je proto nutné, aby právně 

závazné instrumenty zakotvovaly důsledky vyplývající z nedodržování závazných cílů  

a stanovovaly tak odpovědnost jednotlivých států, které by pak dále vyvozovaly 

individuální odpovědnost  jednotlivých provozovatelů. 

 

2. Mezinárodní společenství a ochrana klimatu 
 

2.1 Historický vývoj  

 

Stále přesvědčivější a relevantnější vědecké poznatky v oblasti klimatických změn 

postupně vstupovaly do povědomí mezinárodního společenství a začaly tak podněcovat 

jeho zájem a více či méně úspěšnou snahu sjednotit se a započít s opatřeními 

předcházejícími a zmírňujícími negativní důsledky globálních klimatických změn. 

Postupně tak docházelo a i v současnosti stále dochází k synergii mezi zájmem lidstva 

na zachování příznivých podmínek života na Zemi, reprezentovaný vědeckou obcí,  

a zájmy politicko-ekonomickými, reprezentovanými státy a jinými subjekty významně 

ovlivňujícími světovou politiku a hospodářství.  

 
Ačkoliv globální fenomén klimatických změn byl nejen ve vědecké společnosti 

poměrně intenzivně diskutován již přibližně od poloviny 20. století,  na úrovní 

mezinárodního společenství můžeme za začátek jednání směřujících k ochraně 

klimatického systému považovat až konec 70. let minulého století. Důvodem, proč 
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reagovalo mezinárodní společenství na tuto problematiku se značným zpožděním je, jak 

již bylo zmíněno, právě ten fakt, že ochota států vyvíjet  v této oblasti jakoukoliv 

aktivitu  neodvisí pouze od vědeckého poznání, nýbrž však také od vývoje politického  

a ekonomického.  

 

Zvyšující se intenzita vědeckých varování, týkajících se klimatických změn a jejich 

možných negativních dopadů a stejně tak i sílící ochota mezinárodního společenství vzít 

tato varování na zřetel, vyústila roku 1979 První světovou klimatickou konferencí 

(World Climate Conference) konanou pod záštitou Světové meteorologické 

organizace (World Meteorological Organization, dále jen "WMO"). Jednalo se  

o konferenci převážně vědeckou, jejíž jednání bylo shrnuto v závěrečné Deklaraci. 

Obsahem této nezávazné Deklarace byly nejen vědecké závěry a hypotézy týkající se 

vlivu člověka na nárůst koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a z toho plynoucí 

možné nepříznivé důsledky, ale také výzva státům, aby právě těmto potenciálním 

změnám, které mohou mít nepříznivý dopad na blahobyt lidstva, předcházely.
36

  

 

Velmi důležitým přínosem této konference byly návrhy směřující a vyzývající 

k založení Světového programu pro výzkum klimatu (World Climate Programme), 

Environmentálního programu OSN (United Nations Environment Programme, dále jen 

"UNEP") a v neposlední řadě návrh směřující k založení IPCC.  

 

Vlivem této konference se problematika klimatických změn dostala mnohem 

intenzivněji do celosvětového podvědomí, což vedlo k celé řadě dalších konferencí  

o těchto změnách pojednávajících. Jako významné lze uvést konference: ve Villachu 

(1985), v Torontu (1988), v Ottawě (1989), v Haagu (1989) v Noordwijku (1989) či   

v Bergenu (1990). 

 

IPCC byl ustanoven v roce 1988 pod patronací WMO a UNEP
37

 jako důsledek zvyšující 

se potřeby společně na mezinárodní úrovni efektivně jednat a postupovat proti již 

                                                 
36

 MARTENS, Pim, ROTMANS, Jan, JANSEN, Darco, VRIEZE, Koss. Climate Change: An Integrated 

1st ed. Perspective. Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, c1999. s 332. 
37

 Podnět k tomuto vzešel ze strany Valného shromáždění OSN v jeho rezoluci č. 46/53 z roku 1988 

nazvané  “Protection of the global climate forpresent and future generations of mankind” . 
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nastalým a hrozícím klimatickým změnám. Tento panel je nezávislým vědecko-

technickým orgánem, který si klade za cíl zkoumání podstaty klimatických změn  

a veškerých možných důsledků pro společnost z nich plynoucích. Na základě svého 

zkoumání a vyhodnocování pak IPCC navrhuje možná politická i faktická řešení 

vypořádávající se s nepříznivými dopady klimatických změn. IPCC tedy představuje 

velmi důležitou spojnici mezi vědeckou komunitou a vládami mezinárodního 

společenství vytvářejícího společnou politiku postupu proti klimatickým změnám. 

 

IPCC je přístupný všem členským státům OSN a WMO. Každý stát má při IPCC svého 

zástupce.
38

  

 

Za účelem zpracovávání a vyhodnocování relevantních informací založil IPCC již na 

svém první plenárním zasedání tři specializované pracovní skupiny.
39

 Tyto pracovní 

skupiny zpracovávají vždy s odstupem několika let hodnotící zprávy, na jejichž tvorbě 

se pod vedením jednotlivých skupin podílejí přední vědečtí odborníci a experti z celého 

světa. Předmětem zpráv je vždy analýza veškerých dostupných poznatků týkajících se 

klimatických změn, prognóza budoucího vývoje a možná východiska, což pak slouží 

jako podklad ke tvorbě politik ochrany klimatu na úrovni států. Za dobu své existence 

vydal panel celkem pět hodnotících zpráv (Assessment Reports), na poslední z nichž se 

podílelo téměř 900 vědeckých odborníků, expertů  a editorů, kteří za účelem jejího 

zpracování analyzovaly mnohem větší množství nejrůznější podkladů, než kdy tomu 

bylo dříve, a proto může být tato zpráva právem považována za vědecký konsensus 

ohledně problematiky klimatických změn.
40

 

 

Ve své první hodnotící zprávě vydané roku 1990 IPCC uvádí, že činnost člověka 

produkující emise značně zvyšuje koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, čímž 

v konečném důsledku dochází ke globálnímu oteplování. Panel v této zprávě dále uvedl, 

                                                 
38

 Zástupce pro ČR je v současnosti  uznávaný český klimatolog a meteorolog RNDr. Radim Tolasz, 

Ph.D. 
39

 Working Group I. se zabývá fyzikálně vědeckými aspekty změny klimatu, Working Group II. se 

zabývá dopady klimatických změn a adaptací na ně, Working Group III. se zabývá mitigačními 

opatřeními reagujícími na změnu klimatu. 
40

 IPCC First Assessment Report 1990 (FAR), IPCC Second Assessment Report: Climate Change 1995 

(SAR), IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001 (TAR), IPCC Fourth Assessment Report: 

Climate Change 2007 (AR4), IPCC Fifth Assessment Report  2014 (AR5). 
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že pokud nebudou  podniknuta opatření vedoucí k redukci emisí skleníkových plynů, 

může dojít ke zvýšení průměrné globální teploty ve srovnání s preindustriálním období  

o 2 stupně Celsia do roku 2025 a až o 4 stupně Celsia do konce 21. stol.
41

  

 

Ač v té době značně sporná a vědecky nepříliš jistá, posloužila právě tato zpráva jako 

podnět a vědecký základ k zahájení jednání směřujících k uzavření UNFCCC. 

2.2. Rámcová úmluva o změně klimatu 

2.2.1 Vyjednávání 

 

Jak již bylo v předchozím oddíle popsáno, i přesto, že vliv člověka na klimatický 

systém Země je se stále přesvědčivěji vědecky podložen a jako takový je adresován již 

přibližně od druhé poloviny 20. stol, snahy a ochota mezinárodního společenství vzít 

toto na zřetel a začít podnikat společné a závazné kroky jest fenoménem podstatně 

mladším. 

 

Do přijetí Úmluvy tak oblasti zabývající se na mezinárodní úrovni ochranou ovzduší 

largo sensu byly pouze instrumenty týkající se přeshraničního znečišťování v Evropě
42

  

a dále ochrany stratosferické ozónové vrstvy před jejím ztenčováním.
43

  

 

Ačkoliv již v té době mezinárodní obyčejové právo obsahovalo principy aplikovatelné 

na oblast znečišťování atmosféry jako je např. princip deklarující, že "státy by se měly 

ujistit, že činnosti v rámci jejich jurisdikce a kontroly nepůsobí škody  

na životním prostředí jiných států v oblastech přesahující hranice jejich jurisdikcí". Tyto 

principy však nebyly a nejsou dostatečně přesné a určité na to, aby problematiku 

klimatických změn efektivně řešily. Společný postup směřující k zabránění  

a zpomalení klimatických změn  na úrovni mezinárodního společenství proto vyžadoval 

                                                 
41

 SANDS, Philippe, Jacqueline PEEL, Adriana FABRA a Ruth MACKENZIE. Principles of 

international environmental law. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. s 358. 
42

 Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Convention on Long-range 

Transboundary Air Pollution - LRTAP) přijatá v roce 1979 v Ženevě. 
43

 Vídeňská úmluva o ochraně ozónové vrstvy uzavřená roku 1985,  která je prováděna tzv. 

Montrealským protokolem přijatým roku 1987, který stanovuje látky poškozující ozonovou vstvu. (např. 

halogenované chlór-fluorované uhlovodíky (CFC, laicky „tvrdé freony“) a brom-fluor-uhlovodíky, ale i o 

částečně halogenované chlór-fluorované uhlovodíky (HCFC, laicky „měkké freony“). 
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přijetí nového a zcela zvláštního právně závazného dokumentu, který by se stal 

základem sjednoceného postupu mezinárodního společenství. 

 

Již od začátku se nabízely dvě možné varianty právní úpravy. První z nich formou 

obecného rámcové úmluvy „klimatického práva“ vytvořené podle vzoru Úmluvy 

Organizace spojených národů o mořském právu United Nations Convention on the Law 

of the Sea) z roku 1982, která by reflektovala vzájemnou provázanost druhů znečištění 

atmosféry a upravovala je komplexním způsobem. Druhou  variantou bylo přijetí 

zvláštní úmluvy týkající se klimatických změn pouze, a to po vzoru Vídeňské úmluvy  

o ochraně ozonové vrstvy z roku 1985. I přes počáteční snahy Kanady prosadit variantu 

prvou, postupně rostl počet hlasů podporujících variantu druhou, neboť negociační 

proces a způsob úpravy Úmluvy o ochraně ozónové vrstvy efektivně rozdělený  

na jednotlivé kroky, se oproti těžkopádnosti mechanismů Úmluvy moří jevil jako 

výhodnější a celkově vhodnější. K variantě druhé směřovala i doporučení IPCC, který 

poukazoval na vhodnost takovéto rámcové úmluvy zejména s ohledem na její pozdější 

možné specifikace a doplnění formou dodatků a protokolů. Do posledních kol 

jednotlivých vyjednávání však nebylo zřejmé, zda tato úmluva bude rovněž po vzoru 

Úmluvy o ztenčování a ochraně ozónové vrstvy obsahovat specifické závazky k redukci 

skleníkových plynů, což v konečné fázi nebylo státy odsouhlaseno.
44

 

 

Krátce po druhé světové klimatické konferenci pořádané v listopadu roku 1990 

ustanovilo Valné shromáždění OSN Mezivládní dohodovací výbor pro Rámcovou 

úmluvu o změně klimatu (Intergovernmental Negotiating Commitee, dále jen "INC")  

a pověřilo jej vypracováním dohody obsahující vhodné závazky. Úmluva měla být 

připravena k podpisu do Summitu Země konaného v červnu roku 1992 v Rio de 

Janeiro.
45

 

 

Celý vyjednávací proces byl značně poznamenán polaritou mezi přístupy a zájmy 

jednotlivých států, jejich skupin či skupin zájmových.
46

 Neshoda panovala zejména 

ohledně toho, zda bude úmluva zahrnovat specifické cíle a závazky států (Targets and 

                                                 
44

 HUNTER, David., SALZMAN, James, ZAELKE, Durwood. op. cit. supra sub 13, s 667 
45

 Ibid., s 668. 
46

 Viz. oddíl 1.3 Zájmový antagonismus. 
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Timetables) nebo bude obsahovat základní principy a závazky pouze charakteru 

obecného, což  by spočívalo pouze v rámcové úpravě. Výhodou takové rámcové 

úmluvy by byla možnost specifikace a doplňování formou dodatků a protokolů, přičemž 

právě tato varianta byla později podpořena většinou státních delegací. Další třecí plochu 

mezi jednotlivými zájmy představovala problematika finančního zajištění a převodu 

technologií (Financial Assitance and Technology Transfer). Rozvojové země se 

domáhaly zřízení nového fondu, zatímco rozvinuté státy chtěly k finančnímu zajištění 

použít Globální fond životního prostředí (Global Environment Facility, dále jen 

"GEF").
47

 Za zmínku rovněž stojí neshody panující ohledně institucionálních  

a implementačních mechanismů, kdy zejména státy Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development, dále 

jen "OECD") prosazovaly silný implementační mechanismus zahrnující jak pravidelná 

setkání stran, tak i detailní zprávy o jeho plnění. Rozvojové státy pod vlivem strachu  

ze ztráty suverenity, a to zejména ve smyslu hospodářského růstu, preferovaly tak pouze 

obecný rámcový přístup. 

 

I přes nastíněné nesnáze dosáhnout konsensu byla pak Na Summitu Země  v červnu 

roku 1992 Rámcová úmluva schválena, ratifikována 50 státy a v platnost vstoupila  

v březnu roku 1994.
48

  V současnosti se úmluvy účastní celkem 196 států a jedna 

organizace regionální hospodářské integrace, EU.
49

  

 

2.2.2 Cíle a principy 

 

Hlavním cílem UNFCCC deklarovaným v čl. 2 je stabilizace koncentrací emisí 

skleníkových plynů na úroveň takovou, na níž by bylo možné předejít negativním 

důsledkům plynoucím z klimatických změn, přičemž by tohoto mělo být docíleno 

v časovém horizontu poskytujícím ekosystémům dostatek času na přirozenou obnovu. 

                                                 
47

 GEF je společným projektem Světové banky (WB), Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a 

Rozvojového programu OSN (UNDP), který podporuje mezinárodní spolupráci a poskytuje finanční, 

organizační a projektovou podporu za účelem řešení závažných globálních problémů v různých oblastech 

ŽP. 
48

 BELL, Stuart. McGILLIVRAY, Donald. Environmental law. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 

c2005. s 639. 
49

 Počet členských států a stav ratifikace dostupný z: 

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php [cit. 5.6.2015]. 
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Zároveň by nemělo dojít k ohrožení potravinové produkce a rovněž by nemělo dojít 

k zastavení udržitelného hospodářského rozvoje.  

 

Mezi hlavní principy UNFCCC, které  jsou  pro státy závazné a jimiž by se státy měly 

řídit při dosahování cílů Úmluvy, sloužící zároveň jako interpretační a aplikační 

pomůcka, řadíme princip rovnosti a princip společné ale diferencované odpovědnosti
50

, 

princip předběžné opatrnosti
51

, princip udržitelného rozvoje
52

 a princip spolupráce
53

. 

 

Princip společné, ale diferencované odpovědnosti plní v rámci práva klimatického 

systému velmi důležitou úlohu. Jak již bylo zmíněno, problematika klimatických změn 

je problematikou globální par excellence, tato problematika se tedy dotýká celého 

mezinárodní společenství a ne vždy je stát postižený klimatickými změnami zároveň  

i státem za tyto změny odpovědným. Formální aplikace principu rovnosti nejen z tohoto 

důvodu, ale také z důvodu  rozdílné hospodářské vyspělosti by vůči některým státům 

mohla působit nepřiměřeně tvrdě, ba dokonce nespravedlivě. Z tohoto důvodu se 

v oblasti práva klimatických změn uplatňuje právě onen zmiňovaný princip společné, 

ale diferencované odpovědnosti, který ve své podstatě usiluje o nastolení materiální 

rovnosti mezi jednotlivými státy. 

 

Na základě tohoto principu je zvolen různý přístup k jednotlivým státům. Za tímto 

účelem  jsou státy Úmluvy rozděleny do několika skupin, které diferencují závazky 

z úmluvy plynoucí  a o nichž bude pojednáno dále v oddíle 2.2.4 nazvaném Státy  

a jejich povinnosti. 

 

2.2.3 Institucionální zajištění 

 

Úmluvou je zřízena řada orgánů, kterými je zajišťován institucionální rámec jejího 

výkonu a dodržování. Patří mezi ně: Konference smluvních stran (Conference of the 

Parties, dále "COP"), Sekretariát se sídlem v Bonnu, do jehož agendy spadá veškerá 

                                                 
50

 UNFCCC, čl. 3(1) a (2). 
51

Ibid.,  čl. 3(3). 
52

 Ibid., čl. 3(4). 
53

 Ibid., čl  3(5). 
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administrativa a příprava zasedání COP a dva pomocné orgány. Pomocný orgán pro 

vědecké a technologické poradenství (Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice, dále jen "SBSTA"), který představuje prostředníka mezi COP  

a vědeckými organizacemi a Pomocný orgán pro provádění UNFCCC (Subsidiary 

Body for Implementation, dále jen "SBI"), jehož úkolem je pomoc při zpracování  

a hodnocení přehledu provádění Úmluvy. COP je vrcholným orgánem úmluvy, který je 

nadán pravomocemi
54

 nezbytnými k rozhodování ve věcech efektivní implementace 

Úmluvy a zároveň na svých pravidelných zasedáních podrobuje proces implementace 

přezkumu. COP poprvé zasedala roku 1995 v Berlíně
55

 a od té doby se již schází 

každoročně.
56

 Koncem tohoto roku je na pořadu již 21 zasedání COP, které proběhne  

v Paříži.  

 

Institucionální zajištění UNFCCC je pak dále doplňováno mechanismem finančního 

zajištění
57

, v rámci něhož se poskytují finanční prostředky státům a rovněž na jeho 

základě dochází k převodu technologií. Mechanismus kontroluje a dohlíží na něj COP  

a jeho provoz zajišťuje GEF. 

 

2.2.4 Státy a jejich povinnosti 

 

Základním dělení spočívá v rozdělení států podle vyspělosti jejich hospodářství na státy 

rozvojové a rozvinuté. V rámci kategorie rozvojových států se dále bere zvláštní zřetel 

na nejméně rozvinuté státy, které oplývají zvláštními potřebami a vyžadují tak vyšší 

míru podpory ze strany mezinárodního společenství.
58

 Dále pak  Úmluva v rámci této 

skupiny států zavádí ještě další tři podskupiny ohrožených států.
59

 V rámci skupiny 

států  rozvinutých je rovněž přistupováno s větším ohledem vůči státům s tranzitními 

ekonomikami.
60

  

 

                                                 
54

 UNFCCC, čl. 7. 
55

 COP - I, jehož významným výstupem  byl tzv. Berlínský mandát - viz. dále 2.2.2 Kjótský protokol. 
56

 Přehled jednotlivých zasedání dostupný z: http://unfccc.int/meetings/items/6240.php [cit. 5.6.2015]. 
57

 UNFCCC, čl. 11. 
58

 Ibid., čl. 4(9) a 12 (5) . 
59

 Ibid., čl. 4(8). 
60

 Tj. státy bývalého sovětského bloku, u nichž dochází k přechodu z centrálně řízeného hospodářství na 

hospodářství tržní. 
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Jako rozlišovací nástroj pak Úmluva používá rozdělení států  na státy: 

 

 uvedené v Příloze I.,
61

  

 státy uvedené v Příloze II.,
62

 

 a dále rozvojové státy, které nejsou v těchto přílohách uvedeny.  

 

Vůdčí roli, co se boje proti klimatickým změnám týče, svěřuje Úmluva státům 

uvedeným v Příloze I., což je dáno právě zvýšenou mírou jejich odpovědnosti  

za současný stav klimatického systému a rovněž také tím, že tyto státy disponují pro boj 

potřebnými prostředky. Státy uvedené v této příloze by měly na národních úrovních 

zavádět potřebná opatření, jejichž cílem je v konečném důsledku snížení koncentrace 

emise skleníkových plynů na hodnoty naměřené v roce 1990, a to do roku 2000
63

, 

přičemž tyto závazky podléhají pravidelnému přezkumu.  

 

Nejvíce povinností a z toho vyplývajících závazků je pak kladeno na státy uvedené 

v Příloze II. Závazky spočívají v povinnosti poskytovat státům rozvojovým finanční 

asistenci a rovněž umožňovat převod technologií, za účelem plnění pro ně z Úmluvy 

plynoucích závazků.
64

 Další zvláštní povinností států uvedených v Příloze II. je pomoc 

zvlášť ohroženým rozvojovým státům při zavádění adaptačních opatření.
65

  

 

Veškeré závazky zakotvené v Úmluvě, pak s ohledem na shora uvedené kategorie států, 

můžeme rozdělit na závazky obecné
66

, které platí pro všechny státy Úmluvy,  

a specifické
67

, jež jsou závazné pro konkrétní skupiny rozvinutých států, tedy pro státy 

uvedené v Příloze I. a II.  

 

Těžiště boje proti klimatickým změnám je tedy podle Úmluvy na straně států 

rozvinutých, neboť pouze ty, ač nedostatečně a velmi vágně, UNFCCC zavazuje  

                                                 
61

 Státy OECD a státy bývalého Sovětského bloku. 
62

 Pouze státy OECD. 
63

 UNFCCC, čl. 4(2)(a) a (b), přičemž tyto závazky podléhají pravidelnému přezkumu čl. 4(2). 
64

 Ibid., čl. 4(1) a 12(1). 
65

 Viz. 2.2.1 Adaptační opatření. 
66

 UNFCCC, čl. 4(1). 5, 6, 12(1). 
67

 Ibid., 4(2)(a) a (b), 4(3)(4), 12(2)(3). 
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ke snižování emisí skleníkových plynů.
68

 Významnou roli proto sehrává systém 

monitorování, podávání zpráv a jejich ověřování (Monitoring, Reporting and 

Verification, dále jen "MRV). Z tohoto systému státům plyne povinnost předkládat 

národní sdělení  týkající se plnění UNFCCC a dále také informační povinnost, jejímž 

předmětem jsou jak národní inventury emisí GHG, tak předpokládané či učiněné kroky 

provádějící UNFCCC a případně i další informace, které jsou ze strany státu 

považovány za důležité.
69

 
70

   

 

Právě nedostatečnost a vágnost formulace závazků konstatovaná COP již po prvním 

pravidelném přezkoumání  jejich dodržování, vedla k potřebě přijetí dalšího závazného 

právního instrumentu, který by závazky pro jednotlivé státy dostatečně konkrétně 

vymezoval, specifikoval a vyvozoval odpovědnost z jejich neplnění. Za tímto účelem 

byl roku 1997 v japonském Kjótu přijat protokol rozšiřující a specifikující závazky 

jednotlivých stran Úmluvy.  

 

2.3 Kjótský protokol 

 

Již v předešlém oddíle bylo zmíněno, že závazky ukládající státům snižování emisí 

skleníkových plynů obsažené v UNFCCC byly nedostatečné, neboť ve své podstatě 

pouze státy ke snižování emisí vybízely, nikoliv však právně a specificky zavazovaly. 

Předzvěstí přijetí KP byla již první COP, která se konala v Berlíně roku 1995, jejímž 

výstupem byl tzv. Berlínský mandát, který představoval rozhodnutí států reagující  

na fakt, že do UNFCCC nebyly zařazeny specifické povinnosti států uvedených 

v Příloze I. zavazující je ke snížení emisí skleníkových plynů na úroveň roku 1990, a to 

do konce roku 2000. Vzhledem k tomu, že se závazky obsažené v KP dotýkaly snad 

všech světových ekonomických odvětví, nebylo podivem, že přijetí KP provázely 

značné nesnáze. I přesto byl však po téměř dva a půl roku trvajících jednáních  přijat  

na COP – 3, která se konala v roce 1997 v  japonském Kjótu. Z počátku byl ratifikován 

pouze některými ostrovními státy, až později se začaly přidávat státy evropské, dále pak 

                                                 
68

 Ibid., čl. 4(2)(a) a (b). 
69

 Rozvojové státy se však mohou této povinnosti zprostit za předpokladu, že jim nebudou ze strany států 

vyspělých uhrazeny náklady touto povinností vynaložené. 
70

 UNFCCC. čl 4(1) a čl. 12. 
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Japonsko, Kanada, Nový Zéland, Argentina, Brazílie  a mnohé další státy. Cílem přijetí 

KP nebylo zavedení nových závazků pro rozvojové státy neuvedené v Příloze I., nýbrž 

potvrdit a učinit právně závaznými závazky uvedené v čl. 4(1) UNFCCC, a to právě  

pro státy v Příloze I. uvedené.  

 

Ačkoliv byla počátkem roku 2001 budoucnost KP fakticky ohrožena tím, že USA
71

 

s nástupem prezidenta G.W. Bushe odmítly jeho ratifikaci, vstoupil dne 16.2. 2005 

v platnost, když pro to  byly splněny obě podmínky obsažené v čl. 25(1) Protokolu.
72

  

 

Vzhledem k tomu, že ustanovení KP byla značně obecná, čímž byl dán prostor k jejich 

nejednotné interpretaci, bylo nutností ještě před jeho vstupem v platnost přijmout 

konkretizující prováděcí pravidla. K jistému posunu směrem k přijetí potřebných 

prováděcích pravidel byla COP – 6 , která se konala v červnu roku 2001 v Bonnu. Tato 

pravidla ač ve formě pouhých nezávazných politických dohod a také bez podpory USA 

představovala směřování mezinárodního společenství vstříc naplnění cílů obsažených 

v Kjótském protokolu. Právní závaznosti nabyly tyto politické dohody až na COP – 7 

pořádané koncem téhož roku v Marrakéši. Tyto tzv. Marrakéšské dohody obsahovaly 

technické specifikace a opatření, které v konečném důsledku umožnily fungování 

mechanismů zavedených Protokolem. 

 

Hlavním přínosem Protokolu v jeho podobě specifikované zmiňovanými dohodami byly 

závazky států uvedených v Příloze B
73

 KP, které spočívají v kvantifikaci emisních 

redukčních cílů a stanovení časových rozvrhů k jejich naplnění. Základní závazek 

akceptovaný státy Přílohy I. je uveden v čl. 3(1) KP. Tento závazek spočívá v tom,  

že státy Přílohy B zajistí, že jejich úhrnné emise antropogenního CO2 nepřesáhnou 

předepsané hodnoty.
74

 Tyto předepsané hodnoty jsou vypočítány  

                                                 
71

 USA jsou odpovědné za zhruba 35 % celosvětové emise GHG. 
72

 1. Přijetí Protokolu alespoň 55 stranami UNFCCC a zároveň 2. mezi těmito státy budou zahrnuty státy 

uvedené v Příloze I. UNFCCC, které představují alespoň 55% hodnoty úrovně emisí CO2 z roku 1990, a 

to v rámci všech států uvedených právě v Příloze I. UNFCC. 
73

 Příloha B Protokolu se až na pár výjimek shoduje s Přílohou I UNFCCC. Výjimky tvoří Bělorusko a 

Turecko, které jsou státy Přílohy I avšak v Příloze B uvedeny nejsou a dále Chorvatsko, které je naopak 

není v Příloze I uvedeno avšak v Příloze B ano. Faktickou výjimku pak představuje USA, které jsou 

uvedeny v obou přílohách, nicméně ale Protokol samotný nikdy neratifikovaly. 
74

 SANDS, Philippe, Jacqueline PEEL, Adriana FABRA a Ruth MACKENZIE. Op. Cit. Supra sub 41, s 

371. 
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pro každou stranu zvlášť ve shodě s jejich redukčními závazky uvedenými v Příloze B 

KP, a to v souladu s principem společné, ale diferencované odpovědnosti.
75

 Státy v této 

příloze uvedené jsou v souladu s čl. 3(1) povinny docílit úhrnného snížení emise 

skleníkových plynů v průměru o 5,2 % oproti úrovni z roku 1990, a to během pětiletého 

období v letech 2008 – 2012, což v konečném výsledku mělo znamenat celkové snížení 

emisí o zhruba 30 % ve srovnání s neučiněním žádných opatření na jejich snížení 

(business as usual).
76

  Jednotlivé procentuální hodnoty snížení emisí byly různé  

a podstatně odlišné pro jednotlivé státy, např. 8 % pro EU, 7 % USA – ty však 

neratifikovaly, 6 % Japonsko a Kanada, 0 % Rusko, Ukrajina a Nový Zéland – udržení 

stejné úrovně, ale i zvýšení emisních hodnotu u Austrálie, Islandu a Norska o 8 %, 10 % 

a 1%. Státy s tranzitními ekonomikami mohou v souladu s čl. 3(5) Protokolu použít  

pro výpočet jiný rozhodný rok než rok 1990.
77

   

 

Na celé redukční období je pak státům přiděleno určité množství jednotek AAU 

(Asigned Amount of Units), které vyjadřují povolené množství emisí GHG. 

Přebytečné jednotky lze prodat jiným státům. Případný nedostatek jednotek lze pak 

kompenzovat jejich nákupem od přebytkových států či investicí do projektů 

přispívajících k redukci emisí GHG. 

 

KP ve své Příloze A taxativně vypočítává 6 konkrétních skleníkových plynů, jejichž 

emise mají být redukovány. Jsou jimi: CO2, CH4, N2O, HFCs (částečně a zcela 

fluorované uhlovodíky) a SF6 (fluorid sírový). 
78

 

 

Mimo závazky týkající se snížení emisí skleníkových plynů  uvádí a dále rozvíjí 

Protokol zejména závazky již v UNFCCC vypočtené.  Jedná se např. o povinnost států 

Přílohy I. přijímat národní politiky v oblasti klimatických změn a jiné další.
79

  

                                                 
75

 Viz. oddíl 2.2.1 Rámcová úmluva o změně klimatu. 
76

 Viz. dále oddíl 2.2.2.5 Zhodnocení prvního redukčního období. 
77

 SANDS, Philippe, Jacqueline PEEL, Adriana FABRA a Ruth MACKENZIE. Op. cit. supra sub 41. s 

371. 
78

 Podle čl. 3(8) Protokolu si pak každá strana (tedy nejen státy s tranzitními ekonomikami) může zvolit 

za rozhodný rok pro výpočet hodnoty snížení emisí zvolit u HFCs a SF6 rok 1990 či 1995. 
79

 Protokol, čl. 2(1)(a), čl. 2(3), čl. 11(2), čl. 10(c)(d) a (e). 
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2.3.1 Institucionální zajištění 

 

Institucionální rámec je na nejvyšší úrovni zajišťován Konferencí smluvních stran 

sloužící jako zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (The Conference of the 

Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol, dále jen  "COP/CMP"). Její 

stěžejní pravomocí je přijímání rozhodnutí za účelem provádění KP.
80

 Dále je tento 

rámec tvořen Sekretariátem, SBSTA a SBI, což jsou orgány založené již UNFCCC. 

Kromě těchto v podstatě totožných orgánů s orgány UNFCCC, byly Protokolem 

zřízeny: Dozorčí výbor JI (JI Supervisory Commitee), Výkonný výbor CDM (Executive 

Board) a dále Výbor pro dodržování protokolu (Compliance Committee). Výbor  

pro dodržování Protokolu je tvořen dvěma sekcemi. První z nich je sekcí podpůrnou, 

plnící zejména poradní funkci pro státy KP, ale také zajišťující systém včasného 

varování proti nedodržování redukčních cílů
81

 či nesplnění požadavků na metodiky  

a výkazy inventur skleníkových plynů.
82

  Druhou sekcí jest sekce exekutivní, která 

určuje důsledky plynoucí z nedodržení KP. Poslední tři zmiňované orgány jsou již 

orgány zavedené ryze za účelem plnění cílů Protokolu. 

2.3.2 Mechanismy zaručující plnění závazků 

 

„Konference smluvních stran jednající jako shromáždění smluvních stran tohoto 

protokolu schválí na svém prvním zasedání vhodné a účinné postupy a mechanismy 

zjišťování a řešení případů nedodržování ustanovení tohoto protokolu, včetně 

vypracování indikativního seznamu následků, který bere v úvahu příčiny, druh, stupeň 

a četnost nedodržení těchto ustanovení.“ (čl. 18 Protokolu) 

 

Tyto vhodné a účinné postupy pak byly zavedeny tzv. Marrakéšskými dohodami  

představujícími komplexní mechanismus, který zabezpečuje dodržování závazků 

uvedených v Protokolu (Kyoto Protocol Compliance Mechanism). Za tímto účelem byly 

specifické  pravomoci propůjčeny rozhodnutím COP/CMP
83

 exekutivní sekci Výboru 
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 Protokol, čl. 13. 
81

 Ibid., čl. 3(1). 
82

Protokol, čl. 5(1) a (2). 
83

 R 27/CMP I ze dne 9-10.12.2005, dostupné z: 

http://www.ciesin.columbia.edu/repository/entri/docs/cop/Kyoto_COP001_027.pdf [cit. 5.6.2015]. 
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pro dodržování závazků.
84

 Neplní – li stát své povinnosti, obecný důsledek tohoto 

konání či opomenutí představuje zveřejnění informace o neplnění (name and shame), 

které má zahanbující efekt a dále také povinnost vypracovat nápravný plánn. Důsledky 

odvisející od charakteru nesplněné povinnosti  jsou pak: nahrazení rozdílu  

mezi skutečnými emisemi a množstvím povolených emisí v dalším období, který se 

vynásobí koeficientem 1,3, dále vypracování akčního plánu včetně rozvrhu jeho plnění 

či pozastavení oprávnění účasti na flexibilních mechanismech.
85

  Důvod odepření  

řádného procesu  rozhodnutím  týkajícím se plnění cílů vyplývajících z redukce emisí 

pak představuje jedinou výjimku obecné nemožnosti se proti rozhodnutím Výboru  

pro dodržování KP, konkrétně jeho výkonné sekce, odvolat. 

 

Značným  nedostatkem je však fakt ten, že doposud nebylo zcela naplněno ustanovení 

čl. 18 KP, neboť nedošlo k takovému doplnění KP, které by obsahovalo závazný 

charakter důsledků a procedur plnící funkci závazné sekundární povinnosti vyplývající 

právě z porušení povinností primárních. 

2.3.3 Flexibilní mechanismy  

 

Flexibilní mechanismy jsou mechanismy založené na tržních principech, které spočívají 

v systému obchodovatelných emisních povolení, které jsou přidělovány státům jak  

na základě emisních stropů stanovených v KP individuálně pro každý stát, tak i na 

základě realizace projektů přispívajících ke snižování emisí GHG. 

 

Zatímco náklady na snížení emisí GHG se stát od státu podstatně liší, negativní vliv 

emisí GHG na zemský klimatický systém je ve své podstatě všude stejný, bez ohledu  

na to, kde jsou daná redukční opatření implementována. Tyto mechanismy tak ve svém 

důsledku pomáhají k usnadnění naplňování redukčních cílů státům, a to zejména 

snížením nákladů na redukci emisí, neboť poskytují státům nákladově efektivní 

příležitosti redukce emisí GHG, a to (i) na území jiných států. 

 

                                                 
84

 Viz. 2.2.2.1 Institucionální zajištění. 
85

 HUNTER, David., SALZMAN, James, ZAELKE, Durwood. op. cit. supra sub 13, s 699. 
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Jedná se tyto tři následující mechanismy, z nichž ke každému se váže specifická 

jednotka představující jednu metrickou tunu ekvivalentu emise CO2, přičemž tyto 

jednotky jsou mezi sebou navzájem zaměnitelné. Flexibilními mechanismy jsou: 

 

- Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, dále jen 

"CDM"). Tento mechanismus je zakotven v čl. 12 KP a spočívá v tom,  

že umožňuje státům uvedeným v Příloze I KP realizovat projekty prokazatelně 

redukující emise GHG či přispívající k  vstřebávání CO2 (zalesňování), a to  

na území států neuvedených v Příloze I. Státy Přílohy I  pak v rámci těchto 

projektů  napomáhají hostujícímu státu s udržitelným rozvojem, čímž je zároveň 

naplňován jeden z hlavních cílů UNFCCC. Za tyto aktivity stát realizující 

projekt obdrží jednotky CER (Certified Emission Reduction), které lze započítat 

do plnění vlastních redukčních cílů.  

 

- Mechanismus společné implementace (Joint Implementation, dále jen "JI" ). 

Tento mechanismus je zakotven v čl. 6 KP a spočívá v realizaci projektu 

redukujícího emise či přispívajícího k vstřebávání CO2 státem Přílohy I (se 

závazkem vyjádřeným v Příloze B KP), a to rovněž na území státu Přílohy I (se 

závazkem vyjádřeným v Příloze B KP). Stát realizující projekt pak obdrží 

jednotky ERU (Emission Reduction Unit), které lze rovněž započítat do plnění 

vlastních redukčních cílů. 

 

- Mezinárodní emisní obchodování (Emission Trading, dále jen "ET"). Tento 

mechanismus je zakotven v čl. 17 KP a spočívá v tom, že státy Přílohy I mají 

možnost od sebe navzájem nabývat jednotky AAU, CER, ERU či RMU a tím 

tedy navyšovat své povolené kapacity emisí GHG či v opačném případě 

poskytovat přebytečné jednotky potřebným státům. 

 

Co se týče využívání flexibilních mechanismů státy za účelem plnění vlastních 

redukčních cílů, vztahuje se na ně podmínka subsidiarity v tom smyslu, že je prioritou, 

aby státy v souladu s KP primárně usilovaly o plnění redukčních cílů formou přípravy  

a zavádění vhodných domácích opatření. Nákup dalších jednotek či snižováním emisí 

GHG mimo vlastní území pak pro státy možností sekundární, doplňkovou.  
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Aby se stát Přílohy B KP  mohl stát účastnickou stranu jednotlivých mechanismů 

emisního obchodování či CDM/JI projektů, je zapotřebí splnění metodických  

a vykazovacích povinností, které jsou stanoveny v čl. 5(1) a (2) a dále v čl. 7(1) a (4)  

KP. Tyto povinnosti spočívají zejména v zavedení vnitrostátních systémů 

monitorujících emise GHG a jejich snížení pomocí propadů a dále pak také v zařazení 

doplňujících informací nezbytných k zajištění dodržování redukčních závazků podle  

čl. 3 KP do svých výročních inventur. Další nezbytnou podmínkou pro tyto státy je 

zřízení národních emisních registrů, které slouží k evidenci a převodům jednotlivých 

emisních jednotek.  

 

Výše uvedené tři flexibilní mechanismy pak ještě dále doplňuje mechanismus čtvrtý, 

jehož podstatou není tržní princip, nýbrž společné plnění závazků dvou či více států,  

a sice tzv. systém bublin (Bubbles/Bubbling). Základem tohoto sytému je čl. 4 KP, 

který umožňuje státům, aby plnily své společné závazky  souhrnnou redukcí emisí 

GHG. Tento systém tak umožňuje EU, aby v rámci KP vystupovala jako jeden subjekt, 

jemuž je vytýčen souhrnný redukční cíl a jeho dosažení je pak nerovnoměrně rozvrženo 

mezi členské státy formou individuálních redukčních cílů.
86

  

2.3.4 Mechanismus čistého rozvoje 

 

Smyslem tohoto mechanismu je podle čl. 12(2) KP, který stanoví, že: „Účelem 

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.“ 

 

Tento mechanismus funguje na tzv. baseline and credit principu. Tento princip  spočívá 

ve stanovení základní emisní úrovně, která by nastala, kdyby projekt přispívající 

k redukci emisí GHG nebyl realizován. Ukáže-li se během projektového cyklu
87

,  

že projekt svojí podstatou přispívá ke snížení emisí GHG tím, že tyto emise jsou nižší 

                                                 
86

 Viz. dále 3.4 Evropská unie a plnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu. 
87

 Projektový cyklus má 5 fází, jsou jimi: 5 fází: návrh, schválení/registrace, monitoring, ověření a 

osvědčení. 
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než právě stanovená základní emisní úroveň, získá subjekt realizující projekt množství 

jednotek v podobě emisních kreditů CER odpovídající ekvivalentu tun CO2, k jejichž 

snížení svojí realizací přispěl. Nezbytnou podmínkou realizace projektu CDM proto je, 

aby bylo prokázáno, že projekt svojí podstatou přispívá k dodatečnému snížení emisí. 

Kdyby tedy realizujícímu subjektu  nebyly jednotky CER přiděleny, projekt by nebylo 

možné provést a k redukci emisí GHG by nedošlo.
88

  

 

Základní náležitosti, které musí projekt splňovat jsou uvedeny ve zmiňovaném čl. 12 

KP. Ty jsou pak dále specifikovány v tzv. Marrakéšských dohodách. Ověřování,  

zda projekt splňuje předepsané náležitosti za účelem jeho registrace pak spadá  

do působnosti auditora, kterým je pro projekty CDM Designated Operational Entity, 

jehož posudek je pak předkládán Výkonné radě CDM (CDM Executive Board)
89

,  

která rozhodne o registraci a která byla zřízena za účelem dohledu nad veškerými CDM 

projekty.  

 

Tyto projekty umožňují státům uvedeným v Přílohy B KP účast na snižování emisí 

GHG v rozvojových státech, které se účastní KP, avšak neplynou jim z něj žádné 

závazné redukční cíle. Výhodou pro rozvojové státy jest zejména příliv kapitálu a dále 

také pomoc při přechodu  na nízkouhlíkové hospodářství. 

 

Stát uvedený v Příloze B KP plní tedy roli investora a rozvojový stát účastnící se KP, 

avšak nemající redukční závazky, je hostitelem projektu. Realizace projektu CDM 

podléhá na obou stranách schválení příslušných domácích orgánů (Designated National 

Authority), které povolují účast subjektům formou schvalovací listiny (Letter of 

Approval).  

 

Aby se daný hostitelský stát  mohl stát zúčastněnou  stranou projektu, nejen že  musí být 

stranou, která KP ratifikovala, ale je rovněž povinen zřídit příslušný orgánu (Designated 

National Authority), který při splnění všech podmínek vydá investorovi schvalovací 

listinu. 
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 Kjótský protokol  čl. 12(5)c). 
89

 Ibid., čl. 12(4) . 
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Projektů CDM se mohou účastnit nejen státy, ale také soukromé právní subjekty, 

k čemuž v praxi dochází často, zejména pak v rámci systému EU ETS, což z projektů 

CDM činí velmi efektivní způsob jak skrze tržní mechanismus zapojit do boje  

proti klimatickým změnám i soukromou sféru.
90

 Postavení subjektů účastnících se 

projektů CDM a z nich vyplývající práva a povinnosti je pak blíže upraveno 

rozhodnutím COP/CMP č. 3/CMP.1 ze dne 9.12.2005.
91

  

 

2.3.5 Mechanismus společné implementace 

 

Základním ustanovením pro tento mechanismus je znění čl. 6 KP, který 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…” 

 

Stejný článek pak dále pod písmeny a) až d) uvádí podmínky, které musí strany 

účastnící se těchto projektů splňovat.
92

 

 

Stejně  jako projekty CDM i projekty IJ fungují na principu baseline and credit  s tím 

rozdílem, že stát realizující projekt může získat jednotky v podobě emisních kreditů 

ERU (Emission Reduction Unit), které jsou však rovněž  započitatelné do plnění jemu 

stanovených redukčních cílů. 

 

Funkci auditora ověřujícího předepsané náležitosti pro účely registrace projektu  pak  

v rámci projektů IJ plní orgán nazvaný Accredited Independent Entity. Splňuje-li 
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 Kjótský protokol  čl. 12(9). 
91

 V souvislosti s postavením a právy účastníků je již dlouhodobě kritizována jejich nedostatečná ochrana, 

a to zejména v jejich postavení vůči výkonné radě CDM, proti jejímž rozhodnutím mají účastníci jen 

velmi omezené prostředky procesní obrany. 
92

Jedná se o tyto povinné předpoklady: a) každý takový projekt byl schválen dotčenými smluvními 

stranami; 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. 
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hostitelský stát veškeré stanovené podmínky, zastávají pak roli Výkonné rady v procesu 

ověřování, zda projekt opravdu přispěje ke snížení emise GHG orgány tohoto státu, 

které jsou k tomuto účelu nadány pravomocemi podle vnitrostátních právních předpisů 

(track 1). Nesplňuje-li strana všechny stanovené podmínky (track 2), tj. metodické  

a vykazovací povinnosti podle čl. 5 a 7 KP  a dále nezavedla-li emisní registr, probíhá 

proces ověřování redukce emisí pod dohledem  tzv. Dozorčího výboru JI (Joint 

Implementation Supervisor Committee), což je nezávislý dozorčí orgán, nad kterým 

vykonává dohled samotná COP/CMP. Již dvakrát ročně předkládá zprávy, ve kterých 

zhodnocuje svoji činnost. Stejně jako u projektů CDM stanoví KP i u projektů JI  

požadavek na dodatečné snížení emisí. Jinými slovy, že svojí podstatou přispívá 

k snižování emisí GHG, tedy kdyby realizujícímu subjektu nebyly přiděleny jednotky 

ERU, projekt by se nerealizoval a k snížení emisí GHG by nedošlo.
93

 

 

Obdobně jako u projektů CDM, i projektů JI se mohou účastnit soukromé subjekty (čl. 

6(3) KP stanoví, že „Každá smluvní strana uvedená v příloze I může pověřit právnické osoby, abyse  

na její zodpovědnost podílely na opatřeních vedoucích k vytváření, převádění nebozískávání jednotek 

snížení emisí podle tohoto článku.“) Povolení účasti subjektů na projektech JI pak formou 

schvalovací listiny vydává zvláštní koordinační orgán pro společnou implementaci 

(Designated Focal Point). 

 

2.3.6 Emisní obchodování 

 

Mechanismus emisního obchodování má svůj základ v čl. 17 KP, který stanoví: 

„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.” 
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 Kjótský protokol čl. 6(1)(b). 
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Na rozdíl od dvou předešlých flexibilních mechanismů, systém emisního obchodování 

je postaven na principu cap and trade. Tento princip spočívá ve stanovení emisního 

stropu, který představuje maximální možné množství emisí GHG vypuštěné daným 

státem do atmosféry a právě do této výše jsou státu přiděleny jednotky AAU, z nichž 

každá odpovídá povolení vypustit do atmosféry jednu tunu emisí ekvivalentu CO2. 

Tento systém pak subjektům umožňuje v případě nedostatku přidělených jednotek 

nabývat tyto jednotky od subjektů, které oplývají jejich přebytkem. A naopak má-li 

přebytek jednotek, může tyto prodávat státům s jejich nedostatkem. 

 

Z uvedeného čl. 17 KP, konkrétně z jeho druhé věty, vyplývá, že účastnit se emisního 

obchodování mohou pouze státy uvedené v Příloze B KP. 

 

Tento mechanismus právě díky principu cap and trade svým způsobem nechává  

na uvážení jednotlivých subjektů, zda je pro ně z hlediska efektivního vynakládání 

finančních prostředků výhodné dodržet přidělené množství emisních jednotek nebo je 

pro ně výhodnější opatřit si od jiného subjektu jednotky další. Dochází tak k celkovému 

snižování emisí GHG a zároveň  je umožněna flexibilita v podobě vynakládání 

finančních prostředků subjektů tam, kde je to nejefektivnější. 

 

Jak již bylo zmíněno, flexibilní mechanismy položily základ tzv. Globálního uhlíkového 

trhu, v rámci něhož pak mezi sebou oprávněné subjekty převádějí jednotlivé druhy 

emisních jednotek. Aby se předešlo tomu, že stát zobchoduje určité množství emisních 

jednotek a sám potom nebude schopen dostát závazkům plynoucím z jeho redukčních 

cílů, je každý stát povinen ponechat v národních registrech určité množství  

z jejich celkového přiděleného objemu .Toto množství emisních jednotek je nazýváno 

rezervou pro obchodovací období (Commitment Period Reserve).
94

  

 

Za účelem dohlížení nad převody veškerých emisních jednotek byl zřízena Mezinárodní 

evidence transakcí (International Transaction Log, dále jen "ITL"). Tento orgán dohlíží 

nad  transakcemi mezi jednotlivými registry, které jsou mu povinny hlásit jednotlivé 
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 Rozhodnutí COP/CMP  č. -/CMP.1 bod 6. z něhož vyplývá, že výše této povinné rezervy byla 

stanovena na 90 % přiděleného množství jednotek AAU či na 100 % pětinásobku hodnoty nejaktuálnější 

inventarizace, přičemž strana si může vybrat hodnotu nižší. 
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transakce vždy před jejich uskutečněním, aby mohla být provedena jejich kontrola. 

Neshledá-li ITL během této kontroly žádné nedostatky, registry pak danou transakci 

provedou, o čemž zpětně ITL zpravují za účelem evidence a publikace veškerých 

transakcí emisních jednotek, což je povinností uloženou již tzv. Marrakéšskými 

dohodami. V rámci tohoto globálního uhlíkového trhu, zavedeného právě zmiňovanými 

flexibilními mechanismy, pak dále působí specifické systémy zavedené ať už na úrovni 

národních právních systému či na úrovni regionálních integračních seskupení.
95

 

 

V souvislosti s emisním obchodováním pak dále stojí za zmínku tzv. "ozelenění" 

(Greening). Mnohé státy uvedené v Příloze II UNFCCC daly najevo zájem odkoupit 

přebytečné emisní jednotky, avšak s tím požadavkem, že prostředky které od nich 

prodávající stát obdrží, budou použity na aktivity napomáhající ke snižování emisí 

GHG, tedy že budou tzv. ,,ozeleněny“ (Greened - Greening). Green Investment 

Scheme (dále jen "GIS") je  mechanismus, vzniklý na základě čl. 17 KP, který spojuje 

prostředky z prodeje emisních jednotek s investicemi přispívajícími k redukci emisí 

GHG skrze projekty, programy přispívající  právě k redukci emisí GHG nebo skrze 

adaptační opatření napomáhající státům vyrovnat se s nepříznivými důsledky 

klimatických změn. Na základě tohoto mechanismu musí stát prodávající přebytečné 

emisní jednotky ujistit stát kupující, že prostředky z prodeje budou použity  

na financování předem odsouhlasených projektů a programů přispívajících k redukci 

emisí GHG, a že za tímto účelem budou přijata potřebná opatření zajišťující monitoring 

a verifikaci plnění. Kupující stát pak na základě takové dohody odkoupí od státu 

prodávajícího přebytečné emisní jednotky, čímž daný projekt či program zafinancuje. 

Mechanismus GIS není závazně upraven v žádném z dokumentů spadajících pod KP. 

Tento mechanismus vznikl na základě politické poptávky zejména jako reakce  

na přebytky emisních jednotek států s tranzitními ekonomikami. Jeho kredibilita  

a závazné dodržování je dáno především tlakem ze strany mezinárodního společenství.  

 

Z prodeje přebytečných emisních jednotek byl v roce 2009 v České republice směrnicí 

MŽP č. 9/2009 zřízen program Zelená úsporám. Jedná se o program MŽP, který je 

administrován  Státním fondem životního prostředí. Tento program se zaměřuje 
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 Viz. dále 3.5 EU ETS. 
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zejména na instalace technologií vytápění s využitím energie z obnovitelných zdrojů  

a dále také na investice do energetických úspor při rekonstrukcích a novostavbách. 

V rámci tohoto programu  mohou soukromé subjekty, splňující předepsané podmínky, 

žádat o poskytnutí dotace na realizaci energetické úspory.
96

 Momentálně probíhá již 

třetí fáze tohoto programu stanovená na léta 2014 -2020.
97

  

2.3.7 Land-Use, Land-Use Change, and Forestry 

 

Rozšiřování vegetace zejména výsadbou lesa a rovněž také patřičné nakládání s půdou 

ve své podstatě představují jediný způsob jak dosahovat záporné bilance CO2. Vegetace 

a půda mají totiž schopnost na sebe absorbovat v atmosféře nahromaděný CO2, který se 

v nich ukládá ve formě uhlíku. Proto je tedy žádoucí, aby státy byly motivovány  omezit 

odlesňování  a nakládat ze zemědělskou půdou tak, aby nedocházelo k uvolňování 

uhlíku, z něhož se zpětně v atmosféře vytváří CO2, a za tímto účelem přijímaly potřebná 

opatření. Opatření spadající do této kategorie přispívají k redukci GHG nahromaděných 

v atmosféře, mají tedy mitigační povahu.
98

 

 

Povinnosti států uvedených v Příloze I UNFCCC spočívají ve vytváření, zavádění  

a dodržování národních politik ochrany klimatu a příslušných opatření.
99

 Patří mezi ně 

mimo jiné právě také  aktivity zahrnující způsob užívání půdy (Land-Use) a jejich 

změny (Land-Use Change) a také aktivity spadající do oblasti lesnictví (Forestry).   

Pro tyto aktivity a z nich plynoucí závazky se užívá zkratky LULUCF, přičemž jejich 

základ představuje čl. 3 odst. 3 a 4.
100

  

 

Státy Přílohy I UNFCCC, které ověřitelným způsobem provádějí tyto aktivity 

přispívající k redukci CO2 v atmosféře pak mohou do svých národních registrů 

připisovat tzv. jednotky RMU (Removal Unit), a to v závislosti na množství 
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 Žadateli a příjemci podpory mohou být pouze vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické 

osoby, tak i právnické osoby. 
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 Více informací o projektu zelená úsporám je dostupných z: http://www.novazelenausporam.cz/ [cit. 

11.7.2015]. 
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 Viz výše 1.2.1 Mitigační opatření. 
99

 Kjótský protokol čl. 2. 
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 Dále a blíže jsou tyto aktivity rozvedeny např. v preambuli Rozhodnutí COP/CMP  č. -/CMP.1 či 

rozhodnutích 11/CP.7 a 12/CP.7 přijatá v rámci tzv. Marrakéšských dohod na COP 7 v roce 2001.  
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pohlceného CO2, přičemž každá tato jednotka rovněž představuje pro stát povolení 

vypustit jednu metrickou tunu CO2. 

 

2.3.8 Monitorování, podávání zpráv a jejich ověřování 

 

Stejně jako u obecných závazků plynoucích státům ze samotné UNFCCC i u Protokolu 

sehrává významnou roli systém MRV. Čl. 5 KP státům stanoví povinnost zavedení 

národních systémů pro odhad antropogenních skleníkových plynů, z nichž plynoucí data 

jsou každoročně předkládána k přezkumu expertní skupině spadající pod Sekretariát. 

Předložená data jsou expertní skupinou zpracována do tzv. hodnotící zprávy  

pro Konferenci smluvních stran a tato je pak postoupena Sekretariátu, který ji dále 

zpracuje na tzv. otázky implementace a ty podle čl. 18 Protokolu postoupí Výboru pro 

dodržování Protokolu. Celý proces je pak zakončen posouzením informací na COP, na 

jehož základě jsou pak vydávána jednotlivá rozhodnutí týkající se provádění Protokolu  

ze strany států. 

2.3.9 Zhodnocení prvního redukčního období 

 

Státy, které se v prvním redukčním období Protokolu (The First Commitmet Period, 

dále jen "CP1") zavázaly snižovat emise GHG, úhrnně docílily jejich snížení o 24 %  

ve srovnání s úrovní roku 1990, což dalece přesahuje prvotní cíl, tj. úhrnné snížení 

emisí GHG o 4 %.
101

 
102

 

 

Hlavními důvody, které vysvětlují, proč byly cíle naplněny dalece nad vytýčenou 

procentuální redukční hranici jsou: 
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 V protokolu se nejprve zavázalo snižovat emise celkem 38 rozvinutých států, které dohromady 

představovaly 39 % emise GHG v roce 2010, a to v prvním redukčním období od 2008 do 2012, jejich 

závazek představoval snížení úrovně emisí skleníkových plynů o 5,2 % oproti úrovni v roce 1990. 

Vzhledem k následné neratifikaci Protokolu USA a také odstoupením Kanady od Protokolu samotného,  

se však pro  zbylých 36 států představujících už jen pouhých 24 % celosvětové emise GHG v roce 2010 

stalo ekvivalentní úhrnné snížení emisí GHG v prvním redukčním období  o 4 %. 
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- Tzv. „horký vzduch“ (Hot Air) od států s tranzitními ekonomikami
103

 

- Faktická neúčast USA již od samého počátku a dále pak odstoupení Kanady
104

 

od Protokolu 

- Globální ekonomická krize, ve které se svět ocitl právě v první redukčním 

období, která zapříčinila útlum v mnoha hospodářských odvětvích, a tím tedy 

celkově přispěla ke snížení emise GHG 

 

Avšak i přes důvody v předešlých třech bodech uvedených, drtivá většina ostatních 

rozvinutých států by se splněním svých redukčních cílů neměla potíže ani za případné 

účasti USA a Kanady či rovněž bez přebytečných jednotek tzv. „Hot Air Surplus“. 

V těchto státech totiž došlo i přes zmiňovanou ekonomickou krizi  k rozvoji jejich 

národních hospodářství, který byl doprovázen celkově se snižující emisí skleníkových 

plynů. Tento jev  nízkouhlíkového hospodářského růstu zapříčinily zejména tyto 

faktory: 

 

- Změny skladby zdrojů energie díky přechodu z ropy na zemní plyn, snížení 

spotřeby uhlí a nárůstu energie získané z obnovitelných zdrojů. 

- Rozvoj služeb v rozvinutých státech.  

- Snížení emisní zátěže skleníkových plynů v průmyslových odvětvích, a to 

zejména díky modernizaci, zavádění nových technologií.  

- Externí zajišťování produkce zboží zejména ze států rozvojových.
105

 

 

CP1 tedy skončilo s masivním přebytkem emisních jednotek, což svědčí i o jejich 

neracionálním přidělování a převod těchto přebytečných jednotek do druhého 

obchodovacího období (The Second Commitment Period, dále jen "CP2")  tak musí být 

za účelem efektivity omezen.
106
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 Těmto státům byl z důvodu rozpadu bývalého Sovětského bloku a jejich následného přechodu  z 
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Vzdor všemu zmíněnému však nutno podotknout, že koncentrace skleníkových plynů  

v atmosféře i tak vzrostla oproti úrovni z roku 1990 poměrně dramaticky, a to jak  

z důvodů v tomto oddíle uvedených, tak také zároveň z důvodu neangažovanosti států 

rozvojových.  

2.4 Vývoj po skončení prvního obchodovacího období Kjótského 

protokolu 

 

V čl. 3(9) Protokolu je stanoveno, že: „Závazky smluvních stran uvedených v příloze I 

pro další období se stanoví změnami přílohy B tohoto protokolu, přijatými v souladu  

s ustanoveními čl. 21 odst. 7. Konference smluvních stran jednající jako shromáždění 

smluvních stran tohoto protokolu zahájí posuzování těchto závazků nejméně sedm let 

před koncem prvního kontrolního období uvedeného v odstavci 1 výše.“  

 

2.4.1. Z Bali do Cancúnu 

 

V tomto ohledu první významnější konferencí byla roku 2007 konference, která se 

konala na ostrově Bali (COP13/CMP3). Zde se státy shodly na dvouletém 

harmonogramu, tzv. Bali Roadmap, v rámci něhož měla být započata příprava 

dokumentu, který by nahradil Protokol po vypršení jeho platnosti v roce 2012. Za tímto 

účelem byla zřízena Pracovní skupina dlouhodobé spolupráce (Ad Hoc Working Group 

on Long-term Cooperative Action under the Convention, dále jen  "AWG - LCA"),  

která měla za úkol vypracovat, jakým způsobem bude mezinárodní společenství 

pokračovat ve spolupráci. Své návrhy pak měla připravit k přijetí do konání již 15. 

Konference smluvních stran  v Kodani v roce 2009. Dále pak byla zřízena ještě 

Pracovní skupina dalších závazků pod Protokolem (Ad Hoc Working Group on Further 

Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol, dále jen AWG-KP).  

 

Mezitím proběhla ještě 14. Konference smluvních stran v polské Poznani 

(COP14/CMP4), na které však nedošlo k žádným výrazným změnám či novotám  

a pozornost se tak s očekáváním upínala na konferenci v Kodani. 
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V pořadí 15. Konference smluvních stran, která zasedala roku 2009 v Kodani 

(COP15/CMP5), ani zdaleka nenaplnila očekávání a cíle předznamenané na konferenci 

na Bali. Za příčinu neúspěchu této konference je považována  neshoda  

mezi rozvojovými a rozvinutými státy, která spočívala zejména v odlišných názorech  

na individuální odpovědnost jednotlivých států a z ní vyplývajících sankcí. Dále pak 

rovněž panovaly odlišné názory co se týče požadavků na finanční podpory a převody 

technologií. Výstupem této konference se staly pouze právně nezávazné tzv. Kodaňské 

dohody potvrzující pokračování KP, které dále obsahovaly pouze přísliby států Přílohy 

B KP snižovat emise a rovněž také seznam národních opatření snižující emise 

skleníkových plynů v rozvojových státech. Je však nutno poznamenat fakt ten,  

že dohody ač přes svoji právní nezávaznost jsou konsensem zúčastněných stran ohledně 

poměrně dalekosáhlé vize zmírňující klimatické změny a s tím nutně spojených  

postupů jak rozvojových, tak i rozvinutých států. V neposlední řadě jsou dohody také 

konsensem ohledně zvýšení podpory rozvojovým státům ze strany států rozvinutých. 

Jak již však bylo zmíněno, konference byla a je považována za neúspěch států 

dohodnout se na závazném  instrumentu, a proto bylo prodlouženo pověření AWG - 

LCA a AWG - KP pokračovat dále v přípravě závazného dokumentu, který by po roce 

2012 KP nahradil.  

 

Roku 2010 se konala 16. Konference smluvních stran  v Cancúnu (COP16/CMP6), 

která dle očekávání mezinárodního společenství nepřinesla žádné zásadní, závazné 

změny vypořádávající se s režimem po vypršení platnosti Protokolu. Ačkoliv výstupem 

této konference nebyly pouhé politické deklarace, nýbrž plnohodnotné rozhodnutí,  

ve své podstatě se však jednalo o pouhé konstatování ze strany států, že je potřeba  

i nadále pokračovat v intenzivních přípravách nového instrumentu. Za dílčí úspěch 

konference však nutno považovat záměr pokračovat ve flexibilních mechanismech   

a také potřeba vytvoření fondu na podporu projektů a programů v rozvojových státech - 

tzv. Green Climate Fund.
107

 Rozhodnutí dále potvrdilo cíl spočívající v nepřekročení 
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nárůstu průměrné teploty o více jak 2 stupně Celsia a stanovilo nový rámec adaptačních 

opatření.
108

  

 

Za zlom ve vývoji mezinárodních vyjednávání o opatření proti klimatickým změnám lze 

pak považovat 17. Konferenci smluvních stran (COP 17/CMP 7), která se konala 

v jihoafrickém Durbanu, neboť jeden z mnoha výstupů této historicky druhé největší 

konference byla dohoda států nad přijetím nového instrumentu závazného pro všechny 

státy, a to buď ve formě protokolu či jiného právně závazného dokumentu. K tomuto 

byla zřízena tzv. Durbanská platforma (Durban Platform for Enhanced Action)  

k vyjednávání podoby tohoto nového instrumentu, jejíž činnost měla započít neprodleně 

již v první polovině roku 2012 tak, aby mohlo dojít k jeho přijetí nejpozději koncem 

roku 2015 s očekávanou platností od roku 2020. Dále se pak státy dohodly na tom,  

že druhé redukční období Kjótského protokolu začne 1.1.2013 a skončí 21.7.2017 nebo 

až koncem roku 2020, čímž byla zajištěna kontinuita Kjótského protokolu až do přijetí 

zmiňovaného nového právního instrumentu. V neposlední řadě došlo k operacionalizaci 

Green Climate Fund a s tímto spojených dalších opatření tak, jak předestřela předchozí 

konference v Cancúnu.
109

 

 

2.4.2 Konference v Dohá / Změna z Dohá 

 

V roce 2012 se v katarském Doha konala 18. Konference smluvních stran Úmluvy 

(COP18/CMP8). Během této konference státy odsouhlasily v rámci Durbanské 

platformy pracovní plán na rok 2013 a léta další a pověřily ji tak dvojím mandátem, a to 

jak vypracovat novou celosvětovou dohodu závaznou pro všechny státy, tak i nalézt 

způsob dosažení efektivnější redukce emisí skleníkových plynů pro rok 2020, aby došlo 

k překlenutí rozdílu mezi současnými závazky států a závazky, které je potřeba přijmout 

za účelem udržení stoupající globální teploty pod hranicí 2 stupňů Celsia.  
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Dohoda o pokračování KP a zavedení CP2, kterou předestřela konference předchozí, 

nabyla konkrétní závazné podoby, když byla rozhodnutím COP 1/CMP 8 v souladu  

s čl. 20 a 21 KP přijata tzv. Změna z Dohá. Tato změna nabude účinnosti  

dle čl. 20(4) KP pro strany, které ji akceptovaly 19. dnem po tom, co Depozitář
110

 

obdrží nejméně tři čtvrtiny ratifikačních listin od všech smluvních států KP. K tomu, 

aby se změna stala pro státy závaznou, je tak zapotřebí, aby bylo u Depozitáře uloženo 

celkem 144 ratifikačních listin. Toto druhé obchodovací období započalo rokem 2013  

a skončí v roce 2020 tak, aby tedy nevznikl prázdný prostor mezi CP a vstupem  

v platnost nové celosvětové dohody, jež má být přijata koncem roku 2015 a začátek její 

platnosti je naplánován právě na rok 2020. 

 

Během tohoto druhého redukčního období se státy v letech 2013 až 2020 zavázaly  

ke snížení emisí skleníkových plynů v průměru o 18 % oproti úrovni jejich koncentrace 

v roce 1990. Strany účastnící se CP2 však představují pouze 15 % celosvětové produkce 

emisí skleníkových plynů.
111

 Významní producenti emisí skleníkových plynů jako je 

např. Rusko, Japonsko či Nový Zéland, oznámily, že jejich účast na redukčních cílech 

Protokolu nebude dodatkem obnovena.  

 

Změna dále obsahuje: rozšíření seznamu redukovaných skleníkových plynů o fluorid 

dusitý (NF3) a řadu doplnění a revizí jednotlivých článků KP, které se vztahovaly 

zejména či výhradně k prvnímu redukčnímu období.
112

  

 

Protože Změna z Dohá dosud nevstoupila v platnost, není možné zatím podle ní 

postupovat a nelze tak využívat flexibilních mechanismů ve vztahu k CP2 celoplošně.  

V článcích 5 a 6 se sice řeší možnost řídit se změnou KP před jejím vstupem  

v platnost, ale to má své limity. Podle čl. 5 rozhodnutí Konference smluvních stran, 

sloužící jako zasedání stran Kjótského protokolu z 28.2.2013 č. 1/CMP.18 mohou 

smluvní strany KP prozatímně provádět změnu na základě předchozího oznámení 

Depozitáři smlouvy. Avšak i takto zvolený postup podle změny je čistě dobrovolný. 

Fakticky může strana plnit pouze ty závazky a povinnosti, které se vztahují pouze na ni. 
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 Generální tajemník OSN, kterým je již od roku 2007 Pan Ki-.mun. 
111

 Závazné redukční cíle se vztahují  na 38 států uvedených v Příloze B Protokolu. 
112

 čl. 3(1 bis), (1 ter), (1 quater),  (7 bis), (7 ter), (8), (8 bis), (12 bis), (12 ter), čl. 4(2) a (3).  
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V čl.6 zmiňovaného rozhodnutí se řeší situace smluvních stran, které nepřistoupí  

k předběžnému uplatňování změny KP – ty budou/mohou plnit své závazky, pokud to 

bude v souladu s jejich vnitrostátním právem. To je de facto situace EU a jejích 

členských států – díky tomu, že redukční závazek podle změny KP je shodný  

s redukčním závazkem upraveným v rámci předpisů tzv. klimaticko-energetického 

balíčku.
113

 Jak v čl. 5, tak v čl. 6 předběžné uplatňování změny je založeno  

na dobrovolnosti.
114

  

 

Nutno ještě zmínit, pokud změna KP vstoupí v platnost, tzn. Ratifikační listinu uloží 

nejméně 3/4 smluvních stran KP
115

, pak i v takovém případě změna bude platit pouze  

ve vztahu k těm smluvním stranám, které ji ratifikovaly. Jinými slovy, i po vstupu 

Změny Protokolu  v platnost, bude ještě nějakou dobu, a to do ratifikace změny všemi 

smluvními stranami KP, existovat dvojí režim – režim Protokolu platný před přijetím 

jeho změny, tj. pro ty smluvní strany, které změnu neratifikovaly, a režim podle 

změněného Protokolu pro smluvní strany, které změnu ratifikovaly. 

 

Za účelem zajištění větší efektivity CP2 s ohledem na přebytečné množství emisních 

jednotek z CP1 byla během konference v Dohá dohodnuta tato pravidla pro jejich 

převod do CP2: 

 

- Veškeré přebytečné jednotky AAU z CP1 musí být převedeny do CP2. 

- Přebytek jednotek CER /ERU z CP1 může být převeden do CP2 až do výše 

2,5% z přidělených jednotek AAU pro CP1. 

- Veškeré jednotky převedené z CP1 do CP2 musí být převedeny na Previous 

Period Surplus Reserve (PPSR) a mohou být obchodovány pouze do množství 

odpovídajícího 2% přidělených jednotek AAU pro CP1. 

- Státy mohou použít jednotky převedené na PPSR za účelem splnění redukčních 

cílů pouze nad rámec svých závazků.
116

 

 

                                                 
113

 Viz. dále 3.2 Klimaticko-energetický balíček. 
114

 V čl. 6 je použito „will“, pokud by mělo jít o skutečnou povinnost, použilo by se podle zavedené 

zvyklosti termín „shall“. 
115

 Čl. 20 Protokolu. 
116

 MOREL, Romain, SHISHLOV, Igor, May 2014. op. cit. supra sub 87. s 27 



 

51 

 

I přes nastíněnou neochotu států účastnit se CP2, je Změna z Dohá zcela určitě 

pozitivním přínosem, který spočívá zejména v částečné kontinuitě flexibilních 

mechanismů, dále v kontinuitě systémů MRV a v neposlední řadě také v zachování 

celkové kontinuity implementace instrumentů v oblasti práva klimatických změn před 

přijetím nové úmluvy v Paříži koncem roku 2015.  

2.4.3 Z Varšavy do Paříže 

 

V roce 2013 se konala 19. Konference smluvních stran Úmluvy ve Varšavě, v Polsku 

(COP19/CMP9). Tato konference však nebyla výrazným posunem, který by směřoval 

k jasnější podobě nového instrumentu, v té době již označovaného jako tzv. Pařížská 

úmluva. Státy se pouze dohodly na zintenzivnění příprav na domácí půdě právě  

za účelem jejího přijetí a k tomuto  přislíbily předložit  své návrhy na to, jakým 

způsobem k jejímu přijetí přispějí (Intended Nationally Determined Contributions, dále 

jen "INDCs"), a to ještě před konáním pařížské konference v červnu roku 2015.
117

  

Za významný výstup této konference lze však považovat rozhodnutí týkající se nového 

mechanismu pomoci státům, které jsou klimatickými změnami nejvíce postiženy 

(Warsaw international mechanism for loss and damage).
118

  

 

Poslední, v pořadí 20. Konference smluvních stran se konala v roce 2014 v Limě, 

v Peru (COP20/CMP10). Během této konference se státy shodly na pokračování  

ve formování návrhu tzv. Pařížské úmluvy či protokolu, který v současnosti obsahuje 

celou řadu různých variant včetně návrhu na úplné zastavení emisí CO2 do roku 2050, 

který byl podpořen 50 účastnickými státy.  Došlo však pouze k částečnému dojednání 

agendy pro přijetí nové úmluvy, která má být přijata v roce 2015 na 21. Konferenci 

smluvních stran v Paříži a většina sporných otázek tak byla ponechána k dořešení právě  

této konferenci. Dále pak státy během konference v Limě přijaly kritéria, podle nichž 

mají být předloženy INDCs k Pařížské úmluvě do konce prvního čtvrtletí roku 2014. 

Během konference v Limě se také navýšil počet ratifikací Změny z Dohá na celkových 
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 United Nations Framework Convention on Climate Change. Warsaw Outcomes. [online] Dostupné z: 

http://unfccc.int/key_steps/warsaw_outcomes/items/8006.php [cit. 6.6.2015]. 
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21 ze 144 potřebných ke vstupu v platnost. Státy tak byly vyzvány k urychlení 

ratifikačních procesů, aby mohlo dojít k zajištění plnohodnotné kontinuity všech 

kjótských mechanismů do roku 2015.
119

 

 

Již 21. Konference smluvních stran  (COP21/CMP11) by měla zasedat od 30.11.2015 

do 10.12.2015 v Paříži a je s velkými přísliby značného pokroku na poli boje proti 

klimatickým změnám v podobě přijetí nové celosvětové tzv. Pařížské úmluvy či 

protokolu netrpělivě očekávána. 

2.4.4 Pařížská úmluva/protokol  

 

Na negociačním textu pro pařížské jednání se státy shodly letos v únoru v Ženevě  

na zasedání ad hoc pracovní skupiny v rámci tzv. Durbanské platformy.
120

 Text čítal 

celkem 90 stran a měl být rovněž podkladem k předložení návrhů národních programů 

jednotlivých států účastnících se UNFCCC. Další jednání se pak uskutečnilo letos  

v červnu v Bonnu a kromě ad hoc pracovní skupiny v rámci tzv. Durbanské platformy 

se jej účastnily i Pomocný orgán pro vědecké a technologické poradenství a  Pomocný 

orgán pro provádění UNFCCC. Během jednání se pak projevily snahy států zredukovat 

negociační text do méně obsáhlého dokumentu. Redukce textu se však příliš nezdařila, 

neboť text má v současné podobě stran 85 a celkově nelze říci, že by toto jednání 

přineslo výrazný pokrok na cestě k pařížské konferenci. 

 

Zhodnocení přínosů celé historie opatření proti klimatickým změnám, zejména pak 

poučení se z chyb jak již skončeného CP1, tak i momentálně probíhajícího CP2, by 

mělo být hlavním zdrojem a inspirací při tvorbě tohoto nového závazného instrumentu, 

což více méně reflektují právě jednotlivé body negociačního textu. 

 

Protokol byl ve své podstatě zřízen ve dvou krocích. Prvním krokem bylo jeho samotné 

přijetí roku 1997, které mělo podobu rámcové politické dohody obsahující redukční 

závazky a k jejich plnění napomáhající nástroje. Druhým krokem bylo přijetí tzv. 
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Marrakéšských dohod, které obsahovaly potřebné specifikace, bez nichž by byl samotný 

Protokol prakticky neaplikovatelný.
121

  Stejně tak by tomu tedy mohly být i u nové 

dohody. Koncem roku 2015 by mohl být přijat rámec, který by byl specifikován  

a doplněn  formou dodatků či protokolů do konce druhého redukčního období. 

 

V neposlední řadě by pak nová dohoda měla předejít komplikacím, které byly 

způsobeny rigiditou některých aspektů Protokolu. Jednalo se zejména o ratifikační 

proces a pevně definovaná období, což pak v konečném důsledku  ohrožovalo funkčnost 

Protokolu tím, že jej strany neratifikovaly či nestihly včas přijmout nová pravidla,  

která by navazovala na první redukční období. 

 

Flexibilita by proto měla být zahrnuta jak do samotného způsobu, jakým bude dohoda 

koncipována, přičemž se jako možné nabízí jedna rámcová dohoda a další dohoda 

zaměřená čistě na specifikaci pravidel v rámcové dohodě obsažených, tak do dohody 

samotné, aby se předešlo tomu, že jednání ohledně specifikace a doplnění zaberou celé 

CP2. 

 

I přesto, že na KP bylo vzhledem k jeho psaným závazkům na dodržování emisních cílů 

nahlíženo jako na právně závazný (legally binding), praktické mechanismy zaručující  

a vynucující jeho dodržování byly značně omezeny. KP sice stanovil sankční 

mechanismy
122

, avšak v praxi byly tyto povětšinou redukovány pouze na zveřejnění 

informace o neplnění (name and shame) a měly tak pouze zahanbující efekt.  

O zdánlivosti právní závaznosti Protokolu svědčí jak  jeho neratifikace ze strany USA, 

tak i odstoupení Kanady či odmítnutí Japonska účastnit se dalšího redukčního období.
123

 

 

Pařížská dohoda by tedy měla vytvořit mechanismus spočívající v mnohem větším tlaku 

mezinárodního společenství právě na faktické dodržování závazků de iure dohodou 

stanovených. Pouhé závazné stanovení cílů, ač sebe více ambiciózních, se totiž ukázalo 

jako velmi nedostatečné. 
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 Viz. výše oddíl 2.2.2.2 Mechanismy zaručující plnění závazků. 
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Jak již bylo výše uvedeno
124

, navzdory překročení redukčních cílů CP1 téměř o 500 %, 

koncentrace GHG v atmosféře i přesto vzrostla, a to nejen kvůli neparticipaci 

rozvojových zemí na závazných redukčních cílech či neracionálním přidělování 

emisních jednotek, který vyústil v masivní přebytek, ale také kvůli tomu, že mnohá 

odvětví, jako např. mezinárodní přeprava, nebyla a nejsou KP redukována vůbec.  

 

Systémy MRV jsou dalším velmi důležitým aspektem, který vytváří základ efektivity  

a dodržování závazků, a to u všech instrumentů přijatých na mezinárodní úrovni. Tyto 

procesy pak ve své podstatě slouží k vybudování důvěry tím, že činí implementace 

závazných i veškerých dalších opatření transparentní. 

 

Budoucí úmluva by proto měla být dlouhodobým a solidním rámcem určujícím globální 

klimatickou politiku, který nalezne způsob, jak do redukčních mechanismů a cílů 

zapojit co nejvíce rozvojových států. Dále pak nastaví efektivní způsob přidělování 

emisních jednotek a nakládání s jejich přebytkem, rozšíří redukovaná odvětví, 

zefektivní systémy MRV a rovněž také představí účinný systém zaručující dodržování 

samotných závazků z ní plynoucích, přičemž efektivita všech přijatých opatření by měla 

být způsobilá zajistit, aby nárůst globální teploty nepřesáhl do konce 21. století 2 stupně 

Celsia.  

3.  Ochrana klimatu v rámci Evropské unie 
 

3.1 Vývoj a koncepční nástroje ochrany klimatu 

 

Za počátek ochrany životního prostředí v rámci EU můžeme považovat 70. léta 

minulého století, neboť v roce 1972 byla Evropskou radou v Paříži formálně 

deklarována politika životního prostředí. V témže roce došlo také k vydání prvního tzv. 

akčního programu pro životní prostředí, na který od té doby navázala celá řada 

dalších. Akční programy jsou druhem obecných, koncepčních dokumentů a nástrojů,  

na jejichž základě jsou pak přijímány jednotlivé legislativní akty EU závazné  

pro členské státy.  
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Formálně byla politika životního prostředí EU zakotvena do primárního práva EU až  

v roce 1986, kdy byl přijat tzv. Jednotný evropský akt
125

, který do tehdejší Smlouvy  

o založení Evropského (dále jen "SES") společenství zanesl novou, XIX. hlavu 

nazvanou "Životní prostředí". V duchu zásady subsidiarity uvádí, že Společenství 

zasahuje v oblasti životního prostředí pouze v případě, že lze danou činnost provádět 

efektivněji na úrovni Společenství než na úrovni jednotlivých členských států.  V roce 

2009 došlo přijetím tzv. Lisabonské smlouvy k přeměně Evropského společenství  

na Evropskou unii, která je nadána právní subjektivitou. Lisabonská smlouva 

přejmenovala SES na Smlouvu o fungování evropské unie (dále jen "SFEU"). Základ 

ochrany životního prostředí a za tímto účelem přijímaných legislativních aktů 

představují  

současnosti čl. 191 až 193 SFEU, v nichž je zakotven i mandát Evropské komise 

předkládat v této oblasti Radě Evropské unie své návrhy. Čl. 130 Smlouvy o Evropské 

unii pak již explicitně hovoří o politice životního prostředí. 

 

Problematika klimatických změn byla však uznána až o řadu let později, a to v pořadí 

čtvrtém akčním programu, neboť do té doby spočíval postoj EU v pouhém vyčkávání 

s tím, že EU zareaguje až při dosažení vyšší míry jistoty ohledně dopadů činnosti 

člověka na klimatický sytém.
126

 Čtvrtý akční program byl vydán na období od 1987  

do 1992 a v jeho rámci bylo poprvé nabádáno k upření pozornosti na zvyšující se 

koncentraci CO2 v atmosféře, jejímž následkem mohou být klimatické změny. 

 

V prosinci roku 1993 Evropská rada vydala rozhodnutí
127

, kterým EU přistoupila  

k UNFCCC.
128

 V roce 1993 byl rovněž představen i pátý akční program na období let 

1993 - 2000, v němž již byla nutnost zakročit proti klimatickým změnám označena  

za jednu ze základních priorit spadajících do politiky životního prostředí EU.
129
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 priority vyjádřené v tomto programu jsou: poškozování ozónové vrstvy Země, acidifikace a kvalita 

ovzduší, nakládání s vodními zdroji, nakládání s odpady, ochrana proti hluku, ochrana přírody a 
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Za účelem přijetí nezbytných a efektivních opatření, která měla v budoucnu zajistit 

bezproblémové plnění závazků plynoucích z Protokolu, byl začátkem roku 2000 

Evropskou komisí zahájen první  Evropský program pro změnu klimatu (European 

Climate Change Programme, dále jen „ECCP“) pro období mezi lety 2000 a 2004,  

na který později v roce 2005 navázal ECCP II. Cílem ECCP I. bylo určit a rozvinout 

veškeré potřebné aspekty implementace Protokolu a za tímto účelem byly ustanoveny 

pracovní skupiny podle jednotlivých zájmových skupin z různých oblastí spadajících 

pod ochranu klimatu. 

 

V únoru roku 2005 představila Komise ve svém sdělení
130

 nazvaném „Jak zvítězit  

v boji proti celosvětové změně klimatu“ základy strategie vypořádávající se  

s klimatickými změnami. V tomto sdělení vychází Komise z nepochybnosti vlivu 

činnosti člověka na klimatický systém Země a z toho vyplývajících nepříznivých 

dopadů pro celé lidstvo. Komise ve svém sdělení nahlíží na boj s klimatickými 

změnami jako na čtyřnásobnou výzvu, kterou představuje samotné klimatické riziko  

a politická vůle jej řešit, dále pak účast v boji proti změně klimatu, inovace nutné  

ke změně způsobů výroby a využívání energie a také přizpůsobení se nevyhnutelným 

negativním dopadům změny klimatu. Mimo to Komise zmínila nutnost rozšíření 

regulace na všechny znečišťující země a odvětví, nutnost inovace starých a rozvoje 

nových technologií, nutnost posílení tržně orientovaných nástrojů  a nutnost  realizace 

snahy o přizpůsobení se změně klimatu na preventivní a nápravné úrovni. Výše 

uvedeného pak  mělo být docíleno konkrétně např. skrze okamžité provedení politik 

vedoucích k naplnění redukčního cíle vyplývajícího z KP, osvětovou kampaní, 

efektivnějším výzkumem či intenzivnější spoluprací.  

 

„Životní prostředí 2010: naše budoucnost, naše volba“, tak byl nazván šestý akční 

program, který pokrýval léta 2002 - 2012. Tento akční program řadí změnu klimatu 

mezi hlavní priority politiky životního prostředí společně s biologickou rozmanitostí, 

životním prostředím a zdravím a udržitelným nakládáním se zdroji a odpadem. Program  

vychází z toho, že změna klimatu je hlavní výzvou pro příštích deset let, jejímž cílem  

v je snížení emisí skleníkových plynů na úroveň, která by nezpůsobovala umělé změny 
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klimatického sytému Země. Krátkodobým cílem bylo snížení emisí GHG v souladu 

 s Protokolem mezi léty 2008 - 2012 o minimálně 8 % a dlouhodobě, tj. do roku 2020, 

pak docílit snížení těchto emisí o 20 až 40 %. Těchto snah mělo být docíleno zejména 

začleněním cílů změny klimatu do různých politik Společenství, zejména do energetické 

a dopravní politiky, dále pak rozvojem obchodování s emisemi na úrovni EU, zlepšením 

výzkumu, zlepšením energetické účinnosti či větším využitím energie z obnovitelných 

zdrojů.
131

 

 

Strategie pro změnu klimatu do roku 2020 a na období další byla v roce 2007 vyjádřena 

ve sdělení Komise, které bylo nazváno „Omezení celosvětové změny klimatu na dva 

stupně Celsia – Postup do roku 2020 a na další období“. V tomto sdělení byl 

potvrzen cíl EU a členských států omezit celosvětový růst průměrné teploty na méně 

než 2 stupně Celsia ve srovnání s rokem 1990 a za tímto účelem byl stanoven záměr 

omezit emise GHG do roku 2020 o 20 %  či o 30 % za předpokladu, že se  

ke spravedlivým závazným redukčním cílům zaváží i další významné světové 

ekonomiky.
132

 Komise dále navrhla zvýšit energetickou účinnost o 20 % a rovněž také  

o 20 % zvýšit podíl energie získané z obnovitelných zdrojů. Zmíněné záměry jsou proto 

někdy označovány jako "20-20-20".  

 

V březnu roku 2011 bylo vydáno další sdělení Komise, které představuje Plán 

přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 (dále 

jen "2050 Roadmap") a vyjadřuje tak dlouhodobou politiku EU stanovující redukční 

cíle. Cílem tohoto plánu je postupné snižování emisí GHG oproti úrovni v roce 1990,  

a to o 40 % do roku 2030, o 60 % do roku 2040 a o 80 % až 95 % do roku 2050. Dále 

pak také předpokládá zvýšení efektivity energetické spotřeby do minimálně o 30 %  

a také navýšení podílu nízkouhlíkových technologií na skladbě zdrojů energie až 100 %, 

obojí do rovněž do roku 2050.
133

 

 

                                                 
131

 Sdělení Komise COM(2001) 31 ze dne 24.1.2001, dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_cs.htm  [cit. 13.6.2015]. 
132

 Sdělení Komise KOM (2007) 2 ze dne 10.1.2007, dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28188_cs.htm [cit. 

13.6.2015]. 
133

 Sdělení Komise KOM(2011) 112 ze dne 8.3.2015. 



 

58 

 

Další koncepční dokument představuje poslední, v pořadí již sedmý akční program, 

nazvaný "Spokojený život v mezích naší planety", který byl vydán na období let 2014 

- 2020. Program stanovil devět priorit. V pořadí druhou prioritu představuje změna EU  

v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje. 

Tato priorita by pak měla být realizována zejména naplňováním cílů "20-20-20" 

zakotvených v tzv. Klimaticko-energetickém balíčku
134

 a také naplňováním cílů 

stanovených již zmíněným Plánem přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové 

hospodářství do roku 2050.
135

  

 

V říjnu roku 2014 byl pak schválen nový "Rámec politiky v oblasti klimatu  

a energetiky do roku 2030". Závěry v rámci této politiky přijaté potvrzují snížení 

emisí GHG do roku 2030 o 40 %. Tento plán se  sestává z dvou dílčích  cílů, a sice  

z cíle snížit emise v rámci EU ETS
136

 o 43 % oproti roku 2005 a z cíle snížit emise  

v odvětvích, která nespadají do EU ETS, o  30 %, a totéž oproti roku 2005.
137

 Dále bylo 

závazně stanoveno, aby bylo 27 % celkové spotřeby energie do roku 2030 získáváno  

z obnovitelných zdrojů a v podobě nezávazného cíle byla  představena snaha do roku 

2030 zvýšit energetickou efektivitu také o 27 %.
138

 K naplnění těchto záměrů se však  

ze strany Komise v současnosti předpokládá předložení návrhů jednotlivých 

legislativních aktů.     

 

V souvislosti s koncepčními dokumenty EU lze rovněž uvést sdělení Komise ze začátku 

tohoto roku nazvané Pařížský protokol - plán boje proti globální změně klimatu.  

V něm se Komise vyjadřuje k možné podobě  úmluvy či protokolu jehož přijetí se 

očekává koncem tohoto roku v Paříži.
139

 Sdělení, kromě návrhů týkajících se sdílení 

celosvětového úsilí, posílení transparentnosti a odpovědnosti či posílení spolupráce, 

                                                 
134

 Viz. další oddíl 3.2 Klimaticko-energetický balíček. 
135

 Rozhodnutí EP a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. 11. 2013,  prioritní cíl č. 2. 
136

 Viz. dále 3.2 Klimaticko-energetický balíček. 
137

 Evropská rada (23. a 24. října 2014). Závěry o rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 

2030, dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/CS/ec/145363.pdf 

[cit. 13.6.2015]. 
138

 Ibid. s 5, 6. 
139

 Viz. výše 2.4.4 Pařížská úmluva/protokol. 
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obsahuje také návrh že ,,dlouhodobým cílem by mělo být snížit globální emise do roku 

2050 alespoň o 60 % oproti úrovním z roku 2010". 
140

 

3.2 Klimaticko-energetický balíček 

 

Klimaticko-energetický balíček je souborem opatření týkajících se redukce emisí GHG, 

zvýšení energetické efektivity a dále také zvýšení podílu energie získané 

z obnovitelných zdrojů. Tato opatření byla přijata na období do konce roku 2020 

s určitými přesahy i do období dalšího a byla vtělena do čtyř závazných legislativních 

aktů EU, které slouží k realizaci cílů obsažených ve sdělení Komise z roku 2007 

nazvaném „Omezení celosvětové změny klimatu na dva stupně Celsia – Postup do roku 

2020 a na další období“.
141

 Jsou jimi:  

 

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

s povolenkami na emise skleníkových plynů
142

 

 

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, v níž se 

státy zavázaly splnit stanovené cíle spočívající ve zvýšení podílu energie získané  

z obnovitelných zdrojů. Příloha I  této směrnice pak uvádí, jaký je v současnosti podíl 

energie získané z obnovitelných zdrojů u jednotlivých států a jakého cíle má být  

do roku 2020 dosaženo.
143

 V součtu mají cíle jednotlivých států zajistit celkové  zvýšení 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve výši 20 % do roku 2020.
144

 Explicitně pak 

směrnice uvádí, že zvýšení o 10 % má být docíleno v dopravním sektoru.
145

 Naplněním 

těchto cílů má být přispěno k celkové redukci emisí GHG a také ke snížení závislosti  

na zdrojích z jiných států, zejména na ropě a zemním plynu. 

 

                                                 
140

Sdělení Komise COM(2015)81 ze dne 26.2.2015 Pařížský protokol - plán boje proti globální změně 

klimatu, bod 1. 
141

 Viz. výše 3.1 Vývoj a koncepční nástroje ochrany klimatu.   
142

 Viz. podrobněji  3.5.1 Zavedení EU ETS - ETS směrnice. 
143

 Cílový podíl energie získané z obnovitelných zdrojů se liší v rozmezí od 10 % (Malta) do 49 % 

(Švédsko). 
144

 Čl. 3 odst. 1. 
145

 Čl. 3 odst. 4.   
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Směrnice 2009/31/ES o zachytávání a ukládání CO2 do geologického podloží, která 

stanovuje legální rámec pro environmentálně šetrné zavádění CCS technologií.
146

 

Předpokládá se, že by četnější zavádění těchto technologií mohlo do roku 2030 

dosahovat výše podílu na celkovém snižování emisí CO2.
147

 

 

Rozhodnutí 406/2009/ES o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí 

skleníkových plynů, které stanovuje jednotlivým členským státům EU závazné 

redukční cíle emisí GHG v oblastech neregulovaných EU ETS.
148

 Cíle pro jednotlivé 

státy jsou uvedeny v příloze a jsou stanoveny na základě HDP.
149

 V součtu má být 

docíleno celkového snížení emisí GHG v předmětných oblastech o 10 % oproti úrovni  

z roku 2005. 

 

Veškerých cílů vytýčených tímto balíčkem by měla EU dosáhnout zejména za pomoci 

nástroje EU ETS a dále potom účinnými opatřeními vedoucími k navýšení energie 

získané z obnovitelných zdrojů a také celkovým zvýšením energetické efektivity.  

3.3 Činnost Evropské unie v oblasti adaptace 

 

Jak již bylo výše uvedeno, dopady změny klimatu se projevují po celém světě již nyní. 

A i kdyby došlo k výraznému snížení emisí GHG k oteplování Země by docházelo  

i v nadcházejících desetiletích. Dopady s tím spojené by se projevovaly po celá staletí,  

a to díky opožděnému účinku GHG, které jsou již v atmosféře obsaženy. Z tohoto 

důvodů se EU soustředí nejen na opatření mitigační, redukující emise GHG, která byla 

uvedena v předchozím oddíle, ale rovněž také právě na opatření adaptační, 

vypořádávající se s již nastalými klimatickými změnami.
150

  

 

Prvním významným koncepčním dokumentem, který podnítil diskuze a jednání  

v oblasti adaptačních opatření EU, byla tzv.  Zelená kniha vydaná Komisí v roce 

                                                 
146

 Viz výše 1.2.1 Mitigační opatření. 
147

 Důvod přijetí této směrnice č. (5). 
148

 Viz. Příloha I. -  doprava, průmyslové procesy, použití ředidel a dalších produktů, zemědělství a 

odpady. 
149

 Jsou stanoveny v rozmezí od -20 % (Dánsko, Irsko a Lucembursko) do 20 % (Bulharsko).  
150

 Blíže viz. výše 1.2 Opatření proti klimatickým změnám. 
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2007.
151

 Tento dokument uvádí jednotlivé dopady klimatických změn  na jejichž 

základě navrhuje určitá opatření, která  mají být přijata na vnitrostátní i mezinárodní 

úrovni. V roce 2009 nabrala jednání a navrhovaná opatření konkrétnější rozměr,  

když byla vydána  tzv. Bílá kniha, která navrhovala zřízení funkční informační 

platformy pro dopady změny klimatu a adaptace. Smyslem této platformy je nasbírat 

dostatečné informace o zavádění případných adaptačních opatření a také zajistit 

komunikaci mezi členskými státy navzájem, a to za účelem společného koordinovaného 

postupu.
152

 Do chodu byla internetová evropská platforma přizpůsobení se změně 

klimatu, tzv. CLIMATE-ADAPT,  uvedena v březnu roku 2012.
153

 Informace v jejím 

rámci nashromážděné pak napomohly k přijetí nové a konkrétní adaptační strategie. 

 

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu byla představena Komisí v roce 

2013.
154

 Tato strategie obsahuje osm akčních bodů sloužících k efektivnímu zavádění 

adaptačních opatření společně všemi členskými státy. Na první místo Komise staví 

podporu států ve vypracovávání jednotlivých národních strategií, které se komplexněji 

vypořádají s konkrétními adaptačními opatřeními. Tyto mají být pak v roce 2017 

Komisí přezkoumány s ohledem na jejich účinnost a v případě nedostatečnosti by mělo 

dojít k přijetí závazného instrumentu, který by státům stanovil jasná opatření.
155

 

Finanční prostředky na adaptační opatření zejména v těch nejzranitelnějších oblastech, 

jakými jsou např. horské a ostrovní oblasti či oblasti ohrožené záplavami, by měly být  

získávány programu LIFE
156

. Rovněž by také mělo dojít k zohlednění adaptace  

v rámci tzv. Paktu starostů a primátorů
157

, tedy na úrovni jednotlivých měst. Další 

důležitý bod spočívá ve vyjasnění skutečných nákladů na likvidaci škod a také nákladů 

na zavádění adaptačních opatření, což je důležitým prvkem legitimace realizace 

                                                 
151

  Zelená kniha: Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EU, KOM(2007) 354 

ze dne 29.6.2007. 
152

 Bílá kniha: Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci, KOM(2009) 147 

ze dne 1.4.2009. 
153

 Dostupné z: http://climate-adapt.eea.europa.eu/home [cit. 18.7.2015]. 
154

Sdělení Komise EP a Radě:  Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, KOM(2013) 216 ze dne 

16.4.2013. 
155

 Ibid., s 6. 
156

 Jedná se o program financování opatření v oblasti životního prostředí, tedy i klimatických změn, který 

funguje od roku 1992. 
157

 Tento pakt představuje iniciativu zaměřenou na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně 

zavazují zvyšovat energetickou účinnost a používat energii získanou z obnovitelných zdrojů, a to na 

území, které spravují. V jeho rámci se signatáři zavazují splnit a překročit cíl EU snížit emise CO2 o 20 % 

do roku 2020. 
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opatření samotných. Efektivněji a více by se pak měla rozvíjet i informační platforma 

CLIMATE-ADAPT, a to v duchu "jednotného kontaktního místa". Dále by pak také 

mělo být docíleno větší odolnosti vůči klimatickým změnám v oblasti společné 

zemědělské politiky, politiky soudržnosti, společné rybářské politiky a též v oblasti 

infrastruktury. V neposlední řadě také podpora pojištění a dalších finančních produktů 

pro investice a obchodní rozhodnutí odolné vůči klimatickým změnám.  

 

Strategie jednotlivých členských států a jejich plnění, stejně tak jako nakládání  

s finančními prostředky poskytnutými EU na adaptační opatření mají být v roce 2017 

podrobeny revizi a zhodnocení Komise. V případě, že strategie a jejich implementace 

budou zhodnoceny jako nedostatečné, bude pak na Komisi, aby navrhla a zajistila další 

postup v této oblasti, avšak tentokrát již formou závazného právního instrumentu. 

 

3.4 Evropská unie a plnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu 

 

Členské státy Evropské unie vystupují v rámci plnění svých redukčních závazků 

stanovených Protokolem jako jeden subjekt se společným redukčním cílem. Byla to 

právě EU, na jejíž apel byl tento mechanismus, tzv. "sytém bublin" (Bubbles či 

Bubbling), do Protokolu zakotven. 

 

"Systém bublin", neboli možnost dvou a více států plnit své závazky společně, je 

zakotvena v čl. 4(1) Protokolu, který stanoví, že: U smluvních stran uvedených v příloze 

I, které uzavřely dohodu, že své závazky podle článku 3 splní společně, budou 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. 

Jednotlivé úrovně emisí přidělené každé ze stran dohody budou stanoveny v této 

dohodě.  

 

V praxi to znamená, že se sečtou jednotlivé redukční cíle států, které mezi sebou 

uzavřely Dohodu o společném plnění závazků (Burden Sharing Agreement) v podobě 
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přiděleného množství emisních jednotek, a výsledkem je jeden souhrnný společný 

redukční cíl. Pokud během kontrolního období nedojde k překročení povoleného 

množství emisí, společný závazek je splněn bez ohledu  na to, zda svých závazných cílů 

dosáhly všechny sdružené státy. Nicméně však v případě států sdružených  

do regionální organizace hospodářské integrace, kdy by celkové emise GHG přesáhly 

společný redukční cíl, míra porušení závazků KP by se posuzovala pro každý stát 

jednotlivě podle jejich individuálních redukčních cílů. Tento mechanismus tedy 

poskytuje značnou flexibilitu, neboť umožňuje efektivně snižovat emise GHG tam,  

kde je to z hlediska vynaložených prostředků výhodné, přičemž i přesto dochází k jejich 

celkové redukci. 

 

KP byl ze strany EU přijat dne 25.4.2002 rozhodnutím Rady
158

, které zároveň 

představovalo onu zmiňovanou tzv. dohodu o společném plnění závazků  rozdělující 

mezi jednotlivé členské státy společný redukční cíl vyplývající EU z KP, a sice snížení 

emisí GHG v období mezi léty 2008 - 2012 celkově o 8 % oproti úrovni roku 1990. 

Redukční emisní hodnoty GHG se pak liší u jednotlivých států
159

 zejména  

v závislosti na tom, jakým způsobem k jejich tvorbě přispěly či jak jsou tyto státy  

s ohledem na jejich ekonomickou vyspělost schopny emise GHG redukovat.
160

  

 

Veškeré dohody o společném plnění závazků musí být notifikovány Sekretariátu a jako 

takové zůstanou v platnosti po celou dobu redukčního období.
161

 Vystupují-li státy 

společně v rámci regionální organizace hospodářské integrace, tak žádná změna  

ve složení této organizace nemá vliv na plnění závazků podle KP v probíhajícím 

redukčním období. A taková změna se pak promítne do společných závazků až v období 

příštím.
162

 Změna ve složení takové organizace by mohla mít v rámci téhož redukčního 

období vliv na plnění společného závazku pouze v případě, že by k ní přistoupil stát, 

který doposavad žádné redukční závazky neměl a tyto posléze přijal.
163

 

                                                 
158

 Rozhodnutí Rady 2002/358/ES  ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu k Rámcové 

úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj 

vyplývajících. 
159

 V rozmezí od - 28 % (Lucembursko)  do 25 % (Řecko). 
160

 CARLARNE, Cinnamon Pinon. op cit. supra sub 115. s 160. 
161

 Protokol čl. 4(2) a (3). 
162

 Ibid.,čl. 4(6). 
163

 Ibid. čl. 4(4). 
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V době přijetí KP měla EU pouze 15 členských států.
164

 Společný redukční cíl se proto 

vztahoval pouze na ně. Dále přistoupivší státy kromě Chorvatska,  

které přistoupilo k EU až po skončení CP1, proto plnily pouze samostatný závazek  

v rámci KP či neplnily závazek žádný, neboť nebyly zařazeny do Přílohy I KP.
165

  

 

Implementace KP v EU je pak dále zajišťována rozhodnutím EP a Rady ze dne 

11.2.2004
166

, které zavádí jak monitorování všech antropogenních emisí ze zdrojů  

a snížení pomocí propadů skleníkových plynů, hodnocení pokroku při plnění závazků, 

provádění UNFCCC a KP, pokud jde o národní programy, národní inventury 

skleníkových plynů, národní systémy a registry Společenství a jeho členských států, 

jakož i příslušné postupy podle KP. Dále pak zavádí mechanismy zajišťující včasnost, 

úplnost, přesnost, soulad, srovnatelnost a průhlednost podávání zpráv EU a jejími 

členskými státy sekretariátu UNFCCC.
167

 

 

Rozhodnutí ukládá Komisi navrhnout a provádět program EU stejně tak, jako 

jednotlivým členským státům ukládá vypracovat a provádět jejich národní 

programy.
168

 Tyto programy slouží k plnění závazků EU a jejích členských států, 

souvisejících s omezením nebo snížením všech emisí skleníkových plynů podle 

UNFCCC a KP. Programy slouží rovněž i ke zprůhlednění a zpřesnění monitoringu 

skutečného a plánovaného pokroku dosaženého členskými státy, včetně příspěvku 

opatření EU k plnění závazků EU a jednotlivých států souvisejících s omezením nebo 

snížením emisí všech GHG.
169

 

 

Ústřední inventární systém vytvořený tímto rozhodnutím pak sbírá informace  

v podobě národních inventur emisí a propadů skleníkových plynů. Tyto pak 

posuzuje z hlediska jejich správnosti a souladným plněním redukčních cílů. Komise pak 
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 CARLARNE, Cinnamon Pinon. op. cit. supra sub 115, s 159. 
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 Malta a Kypr. 
166

 Rozhodnutí EP a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí 

skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu. 
167

 Ibid., čl. 1. 
168

 Národní programy musejí být notifikovány Komisi, což ČR republika učinila vládním usnesením č. 

187 ze dne 3. března 2004 nazvaným "Národní program na zmírnění dopadu změny klimatu v ČR". 
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 Rozhodnutí EP a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004, čl. 2(1). 
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provádí celkové hodnocení pokroků celé EU  i zvlášť u jednotlivých států, za účelem 

předložení zpráv prokazujících pokrok při plnění redukčních cílů. 

 

V neposlední řadě pak rozhodnutí ukládá vytvořit EU společný registr a jednotlivým 

členským státům individuální národní registry evidující veškeré pohyby a nakládání 

s jednotkami přiděleného množství, jednotkami propadů, jednotkami snížení emisí  

a ověřených snížení emisí, jakož i přenosy jednotek přidělených množství, jednotek 

snížení emisí a ověřených snížení emisí.
170

  

 

CP2 bylo zavedeno tzv. Změnou z Dohá, která však ještě nevstoupila v platnost. Kdy  

k tomu dojde, zatím nelze říci.
171

 Bez ohledu na to však EU v rámci tzv. Klimaticko-

energetického balíčku vytýčila závazný redukční cíl, a to 20 % do roku 2020, což tedy 

tak jako tak naplňuje redukční cíl, který byl stanoven Změnou z Dohá stanoven  

na 18 %.  

 

EU tedy postupuje velmi komplexně a progresivně nad rámec předestřený jak 

UNFCCC, tak i KP ve znění Změny z Dohá. Svými předpisy ve své podstatě 

harmonizuje postup a redukční cíle jednotlivých členských států, které jsou jejími 

sekundárními právními předpisy zavázány plnit společný redukční cíl. A až v případě, 

že by tento nebyl naplněn musí nést odpovědnost každý zvlášť za svůj vlastní závazek 

vyplývající z Protokolu. Národní úpravy ochrany proti klimatickým změnám vycházejí 

tedy zejména z předpisů EU, což jim však nebrání k tomu, aby si svojí legislativou 

vytýčily cíle ještě více ambicióznější.  

 

Postup EU proti klimatickým změnám se z mého pohledu jeví jako velmi efektivní  

a potřebný, právě k čemuž se zdá být platforma, kterou EU vůči jednotlivým členským 

státům a společně s nimi představuje, dalece účinnější než tlak mezinárodního 

společenství jako takového. Konsensu na úrovni celého mezinárodního společenství je 

pochopitelně nelehké dosáhnout  ať už za tím stojí jednotlivé a rozdílné hospodářské 

zájmy států či je tomu tak z obecného důvodu hájení suverénních zájmů a z toho 

plynoucí mnohdy i neopodstatněně zatvrzelá  neochota států slevit ze "svého". Naproti  
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 Rozhodnutí EP a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004, čl 6.  
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 Podrobnosti viz. výše 2.4.2 Konference v Dohá / Změna z Dohá. 
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a vzhledem k tomu, že přistoupením k EU státy přeci jen značnou část svých 

suverénních pravomocí na EU přenesly, je proto snazší v jejím rámci dosahovat 

potřebného konsensu, který pak do jisté míry legitimuje podnikané kroky formou 

závazných legislativních aktů. Postup je tak jednotnější a lépe vynutitelný v případech 

nedodržování závazků, přičemž  k  jejich porušování nedochází tak často, neboť státy 

jsou si více či méně vědomy přínosů, které sjednocený postup reprezentovaný EU 

představuje pro každého z nich. Dalším tvrzením, které podporuje efektivitu a snahu EU 

v boji proti klimatickým změnám je fakt ten, že ačkoliv je EU celosvětově největším 

politicko-hospodářským seskupením a zároveň také největším vývozcem, odpovídá  

v současnosti pouze za 9  %  globálních emisí GHG. A tento procentuální podíl vlivem 

přijatých opatření každoročně klesá. 

 

Kromě shora uvedených předpisů a nástrojů boje proti klimatickým změnám zastává  

v rámci EU velmi významnou úlohu EU ETS představující efektivní ekonomický 

nástroj, o kterém bude podrobněji pojednáno níže v souvislosti s tzv. flexibilními 

mechanismy, které byly zavedeny Protokolem.  

3.5 EU ETS 

 

EU ETS představuje stěžejní nástroj EU pro boj s klimatickými změnami. Obdobně 

jako kjótský obchodovací mechanismus EU ETS funguje na principu cap and trade, 

v rámci něhož je nastaven emisní strop, který nesmí být překročen a tento strop se  

za účelem progresivní redukce každý rok procentuálně snižuje.
172

 V současné době je 

v EU ETS zapojeno 28 členských států a dále Island, Lichtenštejnsko a  Norsko.
173

 EU 

ETS přispívá k redukci více jak 55% emisí CO2 a více jako 45 % veškerých emisí GHG 

v celé EU. V různých průmyslových odvětvích pak kromě emisí CO2, pokrývá také 

emise  N2O a PFC. Zbylých 55 % emisí GHG vyprodukovaných státy zahrnutými  

do tohoto systému pak pochází z odvětví, které nejsou do EU ETS zařazeny. Jsou jimi 

např. doprava, stavebnictví či nakládání s odpady. Právě z důvodu odvětví nezahrnutých 

do EU ETS se v roce 2009 státy v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku zavázaly 
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 Do roku 2020 bude objem emisí o 21 % nižší než v roce 2005. 
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 V současnosti dohromady více jak 1100 zařízení vypouštějících emise ze sektorů energetiky, výroby 

oceli a železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, sklo-keramického průmyslu, chemického průmyslu, 

rafinérií a letecké přepravy. 
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na vnitrostátní úrovni snižovat do roku 2020 emise GHG i v těchto odvětvích.
174

 

Podobný systém je rovněž provozován či plánován např. na Novém Zélandu, v Číně, 

Japonsku, Jižní Koreji, Švýcarsku a v některých částech Spojených  států  a Kanady. EU 

ETS však ve své podstatě nemá obdoby, neboť je světově největším trhem s emisemi, 

který je zodpovědný za zhruba tři čtvrtiny všech emisních obchodů na celém světě. 

Nejen z výše uvedených důvodů představuje EU ETS stěžejní nástroj EU pro boj  

s klimatickými změnami. 

3.5.1 Zavedení EU ETS - ETS směrnice 

 

Zavedení EU ETS předcházelo v roce 2000 vydání koncepčního nástroje, Zelené knihy 

o obchodování s emisemi skleníkových plynů v Evropské Unii. Obsahem této Zelené 

knihy byl výčet výhod, které skýtá obchodování na unijní úrovni. Na jejím základě byla 

pod záštitou Evropského programu klimatických změn ustanovena celá řada pracovních 

skupin, které měly za úkol tento systém vypracovat. Výsledkem  bylo roce 2003 přijetí 

tzv. ETS směrnice
175

,  která položila základ evropskému systému emisního 

obchodování. Tento systém sdružuje národní systémy emisního obchodování a stal se 

tak povinný pro všechny členské státy.  

 

V roce 2004 došlo k doplnění ETS směrnice směrnicí Rady a Evropského parlamentu 

2004/101/ES (Linking Directive), která propojila evropské obchodovací mechanismy 

s mechanismy kjótskými. Došlo tedy k propojení EU ETS s mechanismy CDM a JI. 

Tato směrnice tak umožňuje přímé využití emisních jednotek v podobě kreditů CER  

a ERU právě v rámci evropského emisního obchodování, EU ETS. Toto propojení  

ve své podstatě rozšiřuje rozsah redukčního rámce ETS směrnice, neboť dává státům 

možnost snižovat emise GHG pomocí flexibilních mechanismů Protokolu i na území 

států jiných, což jednak zvyšuje celkovou flexibilitu systému EU ETS a dále také de 

facto rozšiřuje jeho působnost na jím neredukovaná odvětví či plyny. 
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 Rozhodnutí 406/2009/ES o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových plynů, viz, 

výše 3.2 Klimaticko-energetický balíček. 
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 Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. 
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Další významná novelizace byla provedena roku 2008 směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2008/101/ES, která do redukovaných odvětví zahrnula také letectví, a to od roku 

2012.
176

  

 

K celkové revizi a změně ETS směrnice pak došlo v roce 2009 směrnicí 2009/29/ES 

v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku. Tato směrnice přinesla zásadní změny 

pro třetí obchodovací období týkající se zejména upřednostnění veřejných aukcí jako 

distribučního nástroje,  zrušení Národních alokačních plánů (dále jen "NAP")  

a zavedení jednotných harmonizovaných pravidel pro bezplatnou alokaci emisních 

povolenek. V neposlední řadě byl pak předestřen nový redukční cíl, kterého má být 

dosaženo právě působením EU ETS v jím regulovaných odvětvích, a sice redukovat 

emise GHG o 21 % do roku 2020 oproti úrovni z roku 2005, tedy od jeho zavedení.  

 

3.5.2 Povolení k vypouštění emisí X emisní povolenky 

 

K tomu aby jednotlivé subjekty mohly provozovat leteckou přepravu či zařízení v rámci 

něhož jsou používány stacionární zdroje produkující emise GHG, tj. činnosti uvedené 

v příloze I směrnice, je zapotřebí, aby jim ze strany příslušného národního orgánu bylo 

vydáno tzv. povolení k vypouštění emisí. Důležitou podmínkou pro vydání tohoto 

povolení je způsobilost daného subjektu zjišťovat a vykazovat emise GHG a o těchto 

pak každoročně podávat kontrolní zprávu.
177

 Povolení k vypouštění emisí tedy na rozdíl 

od emisních povolenek není obchodovatelnou hodnotou, nýbrž správním aktem 

nezbytným k účasti subjektu na obchodovacím systému EU ETS.  

 

Naproti tomu emisní povolenka představuje obchodovatelnou hodnotu, která je  

v čl. 3(a) ETS směrnice definována 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 této 

směrnice;“ Specifikace jejich právního charakteru je pak vzhledem k absenci 

ustanovení příslušných evropských předpisů ponechána národním právním řádům.  

                                                 
176

 To však z důvodu poskytnutí času agentuře OSN pro civilní letectví za účelem vytvoření globálního 

systému redukujícího emise letecké dopravy nezahrnuje mezinárodní lety z a na letiště EU.  
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Emisní povolenky nejsou představovány žádným hmotným substrátem, neboť jsou 

evidovány v nemateriální podobě na účtech registrů, které jsou jednotlivé státy podle 

nařízení Komise povinné zřídit.
178

 Tyto registry vedou účty jednotlivým subjektům, 

které se účastní systému EU ETS a zaznamenávají veškeré nakládání s emisními 

povolenkami. Všechny národní registry členských států spadají pod jeden společný 

unijní registr (Comunity Independent Transaction Log, dále jen "CITL"),  

který vykonává kontrolu nad jednotlivými transakcemi provedenými  na národních 

úrovních. CITL je pak na základě tzv. Linking Directive  ještě propojen s mezinárodním 

registrem emisního obchodování ITL.  

 

3.5.3 Alokace emisních povolenek    

 

Jak již bylo zmíněno, EU ETS funguje na principu cap and trade v rámci něhož jsou 

subjektům přidělovány emisní povolenky do výše stanoveného limitu. Existují dva 

způsoby, jimiž lze distribuovat emisní povolenky mezi jednotlivé subjekty. Prvním 

z nich je bezplatná alokace a tím druhým je veřejná aukce.
179

 Metoda aukce se jeví být 

velice efektivní z hlediska ekonomického a rovněž také odpovídá principu 

„znečišťovatel platí“ (Poluters Pay Principle) a vede tak subjekty ke strategickému 

uvažování mezi nákupem povolenek a zavádění efektivních opatření.  

 

ETS směrnice uložila  státům vypracovat Národní alokační plány (dále jen NAP),  

na základě kterých pak docházelo k samotné alokaci, čímž bylo docíleno určité 

harmonizace v postupech bezplatného přidělování emisních povolenek pro jednotlivá 

odvětví. První i druhé obchodovací období však ukázalo, že harmonizace byla 

nedostatečná a státy svým bezplatným  přidělováním  nastavovaly jednotlivým 

odvětvím emisní stropy příliš vysoko a dispozitivní metoda aukce nebyla prakticky 

vůbec využívána. Proto již během druhého obchodovacího období byla ETS směrnice 

novelizována, čímž došlo pro třetí obchodovací období k přednostnímu zavedení 
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 Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném 

systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES 

Evropského parlamentu a Rady. 
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 Bezplatná alokace může být pojata dvěma odlišnými způsoby. První tzv. Grandfathering vychází 

z hodnot v minulosti vyprodukovaných emisí. Druhé pojetí vychází z určité výchozí úrovně, která se 

vztahuje právě a jen ke stávající činnosti, tj. tzv. Benchmarking.. 
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metody veřejné aukce a dále k harmonizování pravidel pro bezplatné alokace. V právě 

probíhajícím  třetím obchodovacím období je tak metoda aukce hlavním způsobem 

distribuce emisních povolenek a bezplatná alokace se postupně stává pouze doplňkovou 

metodou, neboť objem emisních povolenek  distribuovaných prostřednictvím veřejné 

aukce se každoročně zvyšuje a rozšiřuje na další odvětví.  V současném obchodovacím 

období rovněž už  neexistují jednotlivé NAP, emisní povolenky jsou přidělovány  

na základě jednotných alokačních pravidel EU.
180

   

3.5.4 První obchodovací období  

 

První obchodovací období trvalo pouze tři roky,  proběhlo v letech 2005 – 2007 a jeho 

účelem bylo zejména identifikovat přednosti a slabiny celého systému tak, aby již další 

navazující období mohlo probíhat hladce, a to paralelně s kjótskými redukčními cíli.
181

 

Toto svým charakterem zkušební období mělo otestovat celkové nastavení systému, 

funkčnost institucionálního rámce a rovněž také pomoci jednotlivým povinným 

subjektům s adaptací na tento nový mechanismus. 

 

Emisní povolenky byly jednotlivým subjektům přiděleny na základě NAP, přičemž byla 

státům dána možnost, aby vedle bezplatného přidělování povolenek vydali až 5% 

z jejich celkového objemu prostřednictvím veřejné aukce. Pravidla monitorování  

a vykazování byla obsažena v nezávazném (guidance) dokumentu, což v praxi 

znamenalo nedostatečnou harmonizaci napříč EU. Sankce za neplnění byla stanovena 

pevně na 40 EUR za jednu tunu regulovaných emisí GHG neoprávněně vypuštěných do 

atmosféry. 

 

Celkově rozdělené množství emisních povolenek bylo přebytkové, neboť se ukázalo,  

že emisní stropy nastavené jednotlivými státy pro různá odvětví byly příliš vysoké  

a tudíž na straně povinných subjektů mnohdy nebylo zapotřebí  zavádět prakticky žádná 

redukční opatření.
182

 Z tohoto titulu byla po skončení prvního obchodovacího období 

konstatována nedostatečná transparentnost a dále také potřeba revize a nového 

efektivního nastavení NAP pro druhé obchodovací období. Nezužitkované emisní 
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 Viz. dále 3.5.6 Třetí obchodovací období. 
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povolenky byly koncem tohoto obchodovacího období právě vzhledem k jeho 

zkušebnímu charakteru zrušeny, státy tedy jejich přebytek nemohly převést dále  

do druhého navazujícího obchodovacího období. 

 

3.5.5 Druhé obchodovací období  

 

Druhé obchodovací období proběhlo v letech 2008 – 2012, a to paralelně s CP1 podle 

Protokolu. EU byl v rámci CP1 vytyčen jeden společný závazek, a tak pak podle 

dohody uzavřené mezi jednotlivými státy přerozdělila tento společný závazek v podobě 

nerovnoměrného stanovení individuálních redukčních cílů tak, aby bylo dosaženo  

co největší redukční efektivity s ohledem na hospodářskou vyspělost států, emise GHG 

jimi produkované a také schopnost tyto emise redukovat.
183

  

 

Jak již bylo výše uvedeno, tzv. Linking Directive, propojila EU ETS s mechanismy 

podle KP a umožnila tak subjektům EU ETS zapojovat se i do projektů CDM a JI, čímž 

došlo k rozšíření možností dosažení redukčních cílů, neboť jednotlivé subjekty tak nově 

mohly započítávat do plnění svých  redukčních cílů i určité poměrné množství emisních 

jednotek v podobě kreditů CER a ERU, které obdržely právě díky své účastí  

na projektech CDM a JI. 

 

Podobně jako během prvního obchodovacího období i během období druhého byly 

emisní povolenky přidělovány v rámci NAP, avšak s tím rozdílem, že se zvětšil objem 

emisních povolenek, které mohly státy vydat prostřednictvím veřejné aukce z 5%  

na 10%. 

 

Stejně jako v předchozím období byla pravidla MRV obsažena v právně nezávazném 

(guidance) dokumentu. Sankce za neplnění byla však pevně stanovena na 100 EUR  

za jednu tunu regulovaných emisí GHG neoprávněně vypuštěných do atmosféry. 
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 Více ke společnému závazku EU pod KP viz. výše 3.4 Evropská unie a plnění závazků vyplývajících z 

Kjótského protokolu. 
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I druhé období se ukázalo být přebytkovým
184

, a to zejména kvůli tomu, že jeho 

parametry byly nastaveny ještě před  globálnímu zpomalením hospodářského růstu 

vlivem ekonomické krize a sním spojeným zpomalením expanze jednotlivých 

redukovaných odvětví.
185

 Přebytek nezužitkovaných emisních povolenek však v druhém 

obchodovacím období bylo možno převést do období dalšího, v pořadí již třetího.  

 

3.5.6 Třetí obchodovací období 

 

Třetí obchodovací období započalo roku 2013 a bude trvat až do roku 2020. Rostoucí 

přebytek emisních povolenek a kjótských kreditů v porovnání s emisemi GHG  z výše 

zmíněných důvodů šlo spatřovat již zhruba od roku 2009, přičemž tento jev značně 

ovlivnil cenu emisních povolenek na trhu. Přebytek  povolenek koncem druhého 

obchodovacího  období dosáhl gigantického objemu cca 2,1 mld. emisních povolenek. 

Pokračování tohoto trendu by mělo velmi negativní dopady na uhlíkový trh a v podstatě 

by znemožňovalo EU pokračovat v efektivní progresivní redukci emisí GHG.   

Bylo tedy nezbytné přijmout opatření, která budou uplatněna právě ve třetím 

obchodovacím období, jejichž účelem je redukce výše přebytku, jinými slovy bylo 

potřeba EU ETS strukturálně reformovat.
186

  

 

Vzhledem k možnosti ve druhém obchodovacím období plnit své redukční cíle v rámci 

EU ETS pomocí kreditů CER a EUR se tak pro většinu států získání těchto kreditů stalo 

výhodnou variantou dosažení jejich redukčních cílů, neboť tyto kredity byly celkově 

levnější než emisní povolenky. Z tohoto důvodu si státy ponechávaly emisní povolenky 

a k plnění redukčních cílů využívaly právě z velké části kredity CER a ERU.  

Podle Komise tak právě tyto kredity představovaly jeden z důvodů, proč v druhém 

obchodovacím období převyšovala nabídka emisních povolenek poptávku  zhruba o dvě 

třetiny. Pro třetí obchodovací období bylo tedy nutné upravit objem, do kterého mohou 

                                                 
184

 CDE. Centrum pro dopravu a energetiku. [online] Zhodnocení druhého obchodovacího období EU 

ETS: Tlusté kočky, kam se podíváš, Praha 2013, s 1-2, dostupné z: 

http://aa.ecn.cz/img_upload/eafd8382e68de047a49213a9ed52af69/tluste-kocky_1.pdf  [cit. 3.7.2015]. 
185

 Dalšími faktory byly: zvyšování energetické efektivnosti díky přijímaným opatřením, rozvoj energie 

získané z obnovitelných zdrojů, kredity CER a ERU  a v neposlední řadě absence mechanismu uvnitř EU 

ETS pomocí něhož bylo  možné reagovat na nečekané události. 
186

 European Commision. Structural reform of the European carbon market. [online] Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/index_en.htm [cit. 24.6.2015]. 
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být tyto jednotky využívány k plnění redukčních cílů. Podmínky týkající se stanovení 

objemu a uplatňování jednotek CER a ERU v EU ETS bylo proto pro třetí období 

upraveno nařízením Komise, které určuje kolik mezinárodních kreditů může  

provozovatel využít ke splnění svých povinností v EU ETS.
187

 Nařízení stanovuje pro 

většinu provozovatelů limit pro využití kreditů v letech 2008 - 2020 ve výši 11 % 

bezplatné alokace z druhého období a dále pak limit 4,5 % pro provozovatele  

v závislosti na tom, zda v druhém období obdrželi bezplatnou alokaci či rozsáhle 

navýšili kapacity zařízení.
188

  

 

Základním nástrojem této strukturální reformy je pozdržení povolenek v aukci Komisí, 

tzv. back-loading. Toto opatření spočívá v tom, že v letech 2014 – 2016 bude z aukcí 

dočasně odebráno 900 mil emisních povolenek.
189

 Smyslem tohoto nástroje je tedy 

ovlivnit nabídku a poptávku za účelem stabilizace tržní ceny emisních povolenek.
190

  

 

Toto období  s sebou však přineslo i celou řadu dalších podstatných  změn.  

Byl vytvořen pouze jeden společný limit, tzv. strop, na počet emisních povolenek místo 

jednotlivých  národních  limitů. Tento limit se každoročně snižuje o 1,74 %, což má  

ve výsledku znamenat snížení emisí v regulovaných oblastech do roku 2020 celkem  

o 21% oproti úrovni z roku 2005.
191

 Více jak 40 % emisních povolenek je distribuováno 

prostřednictvím veřejné aukce a toto procento se každoročně zvyšuje. Zbytek je i nadále 

bezplatně alokován, avšak již podle jednotných harmonizovaných pravidel.
192

 V tomto 

období došlo i k významnému rozšíření redukovaných odvětví, mimo jiné o odvětví 

petrochemického průmyslu a dále o odvětví zabývající se výrobou hliníku a čpavku. 

Rovněž došlo k rozšíření redukovaných skleníkových plynů o N2O a PFC. Jiná odvětví 

značně přispívající k produkci emisí GHG, jako je například doprava, zemědělství  

a odpadové hospodářství, zůstávají stále nezahrnuty.  

                                                 
187

 Nařízení Komise č. 1123/2013 ze dne 8.listopadu 2013 o stanovení nároků na mezinárodní kredity 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. 
188

 Ibid., čl. 1 odst. 1, 2 a 3. 
189

 2014 – 400 mil, 2015 – 300 mil, 2016 – 200 mil. 
190

 Nařízení Komise č. 176/2014 ze dne 25. února 2014 , kterým se mění nařízení č. 1031/2010 zejména s 

cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit v období 2013–2020. 
191

 V leteckém odvětví byl stanoven zvláštní strop, který má  do roku 2020 přispět ke snížení emisí 

celkem o 5% oproti úrovni naměřené v letech 2004 - 2006. 
192

 K tomu čl. 10a a 10c směrnice 2009/29/ES či rozhodnutí Komise č. 278/2011/EU a celá řada tzv. 

metodických pokynů dostupných z: http://www.mzp.cz/cz/stanoveni_alokace_eu_ets [cit. 24.6.2015]. 
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Další změny v rámci strukturální reformy EU ETS obsažené zejména v návrhu Komise 

na zřízení tzv. Rezervy tržní stability (Market Stability Reserve, dále jen "MSR")  

a dále obsažené v novém rámci pro klimatickou a energetickou politiku do roku 

2030,
193

 se promítnou až ve čtvrtém obchodovacím období, které započne roku 2021. 

(viz. dále) 

 

3.5.7 Čtvrté obchodovací období 

 

Vzhledem k tomu, že opatření v rámci tzv. back-loadingu jsou jen dočasného 

charakteru, dlouhodobé řešení nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po emisních 

povolenkách vyžaduje strukturální reformu EU ETS. Za tímto účelem navrhla Komise 

zavedení mechanismu MSR, a to začátkem příštího obchodovacího období,  

tedy od 1.1.2021.
194

  

 

MSR by se měla vypořádat s přebytkem nabízených emisních povolenek, stejně tak jako 

by měla přispět k odolnosti trhu vůči nenadálým a nečekaným cenovým výkyvům tím, 

že zvýší či sníží objem povolenek obchodovaných na trhu v aukcích. Každoročně bude 

od roku 2021 převedeno do MSR 12 % z celkového ročního objemu povolenek 

určených k oběhu, nejméně však 100mil kusů.
195

  

 

Sníží-li se objem povolenek nabízených na trhu (zvýší se tak jejich cena) pod 400mil 

kusů, MSR uvolní do oběhu 100 mil kusů  Dojde-li k celkovému poklesu  pod hranici 

100mil kusů, bude do oběhu uvolněná celá rezerva.. Naopak dojde-li k zvýšení nabídky 

(sníží-li se cena) tak, že celkový objem povolenek na trhu přesáhne 833mil kusů, MSR 

z takového objemu odebere 100mil kusů.
196

 Tímto se zabrání extrémům na straně 

nabídky i poptávky a dojde tak prevenci dramatických cenových výkyvů.  

Tato stabilizace tak zvýší celkovou spolehlivost EU ETS, což by mělo vést k větší 

ochotě investorů investovat jak do obchodů s povolenkami samotnými, tak do realizace 
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 Viz. výše 3.1 Vývoj a koncepční nástroje ochrany klimatu. 
194

 Návrh Komise COM (2014) 20/2 dostupný z: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/docs/com_2014_20_en.pdf  [cit. 24.6.2015]. 
195

 Ibid., s 6, čl. 1 odst. 3. 
196

Návrh Komise COM(2014)20/2,  s 3 bod 3 a s 6 článek 1 odst. 4 a 5.  
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opatření vedoucích k zavádění nízkouhlíkového hospodaření, neboť právě tato opatření 

se vyplatí zejména v delším časovém horizontu za předpokladu určité legitimně 

očekávané stabilitu na trhu. 

 

Jak již bylo uvedeno, MSR by mělo podle návrhu Komise začít fungovat až začátkem 

čtvrtého obchodovacího období. Ze strany některých členských států jako je na příklad 

Velká Británie, se však objevují snahy prosadit začátek fungování MSR již od 1.1.2017. 

Vzhledem k tomu, že pozdržování povolenek v aukcích v rámci tzv. back – loadingu je 

rozvrženo pouze do konce roku 2016, jeví se dřívější počátek zavedení MSR jako 

reálný. Proto bude třeba přijmout určité stabilizační opatření, a to ještě před koncem 

současného obchodovacího období 

 

MSR samo o sobě neumožňuje EU ETS snižovat znečištění formou redukce objemu 

emisních povolenek, nicméně však tím, že stabilizuje ceny na trhu, přispívá k tomu,  

že z nákladového hlediska budou redukční opatření mnohem efektivnější.  

 

Tento legislativní návrh byl Komisí předložen v únoru 2014 a podléhá společnému 

schválení Rady a Evropského parlamentu.
197

  

 

Nejen k nastolení tržní rovnováhy, ale zejména k celkové redukci přidělovaných 

emisních povolenek a tím tedy ke snížení emisí GHG, bude ve čtvrtém obchodovacím 

období přispívat zvýšení ročního procentuálního snížení celkového emisního stropu 

v EU. V rámci nové klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030 byl vytýčen 

redukční cíl snížit emise GHG o 40% oproti úrovni v roce 1990. Za účelem naplnění 

tohoto cíle navrhuje Komise zvýšit roční snižování emisního stropu od roku 2021  

ze stávajícího 1,74 % na 2,2 %.
198

  

 

 

                                                 
197

 V současné době je očekáváno jeho první čtení na půdě Evropského parlamentu. Aktuální stav 

dostupný z: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0011(COD)&l=en  

[cit. 24.6.2015]. 
198

 European Commision. op. cit. supra sub 174 [cit. 24.6.2015]. 
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4. Prameny práva ochrany klimatu v České republice 
 

ČR přistoupila k UNFCCC dne 18. června 1993 a o několik let později, dne 23. 

listopadu 1998, připojila svůj podpis i k Protokolu, čímž na sebe převzala závazný 

redukční cíl v období let 2008 - 2012 snížit emise GHG o 8 %. Kromě závazků 

plynoucích ČR přímo z práva mezinárodního, je nejvýznamnějším determinantem 

postupu proti klimatickým změnám EU, jejímž členem je ČR od 4. května roku 2004. 

Výše uvedené prameny práva EU ovlivňují českou klimatickou politiku natolik,  

že drtivá většina dokumentů koncepčních či legislativních pouze promítá a provádí 

požadavky uložené právě EU, což však ale rozhodně není ČR překážkou stanovit si cíle 

ambicióznější či postupy ještě více efektivnější. V mnohých ohledech proto EU 

představuje minimální avšak závazný standard, který je nutno dodržovat a v jistých 

oblastech, jako je například adaptace na klimatické změny, pak státům ponechává 

značnou realizační volnost. 

4.1 Koncepční dokumenty v oblasti klimatických změn  

 

V roce 1999 byla vládou představena Strategie ochrany klimatického systému Země 

v České republice
199

, což byl první samostatný koncepční dokument představující 

českou klimatickou politiku. Tento dokument poukázal na důležitost a aktuálnost 

tématu klimatických změn a rovněž také představil možné postupy v určitých sektorech, 

jako je např. doprava či energetika, a navrhl též navýšení podílů energie získané  

z obnovitelných zdrojů a jiná další úsporná a energeticky šetrná opatření. Vzhledem  

k poměrně dynamickému vývoji na mezinárodní úrovni společně se vstupem ČR 

republiky do EU a z toho vyplývajících závazků však bylo nutné v roce 2004 stávající 

českou klimatickou politiku aktualizovat a za tímto účelem přijmout dokument nový.
200

  

 

V roce 2004 byl tedy vládou představen Národní program na zmírnění dopadu 

změny klimatu v České republice (dále jen "Národní program").
201

 Národní program 

                                                 
199

 Usnesení vlády ČR č. 480/1999.  
200

 Jednalo se o splnění povinnosti uložené rozhodnutím Rady č. 99/296/EC ze dne 22.11.2000, které 

navázalo na Rozhodnutí EP a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování 

emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu, viz výše 3.4 EU a plnění 

závazků vyplývajících z Kjótského protokolu. 
201

 Usnesení vlády ČR č. 187/2004. 
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kromě obecného rozboru příčin klimatických změn analyzuje vývoj koncentrace emisí 

GHG v letech 1990 - 2001, mapuje vliv klimatických změn na jednotlivé sektory  

a uvádí strategie zmírňující jejich nepříznivé dopady. Dále pak projektuje možné vývoje 

emisí GHG až do roku 2020, k čemuž navrhuje jak v hodná mitigační, tak i adaptační 

opatření. Redukční cíle vytýčené programem jsou: po ukončení CP1 snížit emise CO2 

na obyvatele do roku 2020 o 30 % a stejně tak snížit i celkové agregované emise CO2  

o 25 %, obojí  v porovnání s rokem 2000,  přičemž je cílem v tomto trendu pokračovat 

až do roku 2030 a dále pak také zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě 

primárních energetických zdrojů na 6 % do 2010 a na 20 % do roku 2030.
202

 V roce 

2007 byl tento program zhodnocen z hlediska účinků navrhovaných opatření  

a také redukce emisí GHG před a po jeho přijetí. Z vyhodnocení Národního programu 

vyplývá, že napříč předmětnými sektory
203

 došlo od zavedení Národního programu  

k poměrně významné redukci emisí GHG.
204

  Dále také došlo k navýšení podílu energie 

získávané z obnovitelných zdrojů, přičemž největší podíl na tomto má biomasa a vodní 

elektrárny, a to 79 % a 11 %. Značný nárůst ve výrobě elektřiny byl pak zaznamenám  

i v oblastech větrných elektráren, bioplynu a fotovoltaiky. Zvýšena byla též podpora 

vědy a výzkumu klimatických změn. V rámci adaptačních opatření byla pozornost 

soustředěna zejména na problematiku záplav a záplavových oblastí, tedy na zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury, a tím i snižování rizika povodní či optimalizace 

vodního režimu krajiny. V sektoru zemědělství hrály významnou roli pozemkové 

úpravy optimalizující využití půdy a další tzv. agroenvironmentální opatření, jako např. 

ekologické zemědělství či zatravňování orné půdy. V neposlední řadě nutno uvést,  

že rovněž došlo ke zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice klimatických 

změn, což je velmi důležitým předpokladem zavádění veškerých efektivních  

a legitimních opatření. Na druhou stranu však ze zhodnocení vyplynuly poměrně 

nepříznivé statistiky ohledně energetické náročnosti a celkové produkce emisí GHG  

na jednoho obyvatele. Jako problematická byla rovněž zhodnocena doprava, neboť  u ní 
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 Národní program na zmírnění dopadu změny klimatu v České republice, s 99, Dostupný z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_program_zmirneni_dopadu/$FILE/OZK-

Narodni_program-20040303.pdf  [cit. 20.6.2015]. 
203

 Energetika, průmyslové procesy, rozpouštědla, zemědělství, LULUCF a odpady.  
204

 Vyhodnocení Národního programu na zmírnění změny dopadu změny klimatu v České republice, s 6 

tab. 1.1, dostupné z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vyhodnoceni_narodniho_programu/$FILE/OZK-

Vyhodnocen%C3%AD_NP_20080327.pdf  [cit. 20.6.2015]. 
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docházelo k pokračování trendu meziročního nárůstu emisí GHG. Z vyhodnocení tedy 

vyplývá, že pozornost by měla být směřována především do oblasti energetiky, 

průmyslu a dopravy.
205

 

 

V květnu roku 2009 představilo MŽP návrh dalšího koncepčního nástroje nazvaného 

Politika ochrany klimatu v České republice (dále jen "POK"). Učinilo tak zejména  

s ohledem na přijetí tzv. Klimaticko-energetického balíčku ze strany EU a pnění cílů, 

které z něj pro ČR vyplývají.
206

 Z tohoto důvodu jsou i cíle do politiky zahrnuté totožné 

s těmi, které vyplývají ČR z unijních závazků reprezentované právě zmíněným 

balíčkem. POK však neprošla mezirezortním připomínkovým řízením a jako takové 

nebyla vládou schválena usnesením. Nyní je tedy politika v oblasti klimatických změn  

i nadále představována Národním programem. V současnosti však MŽP přepracovává  

a aktualizuje POK z roku 2009 tak, aby mohla být do konce roku 2015 předložena vládě 

politika nová, jejíž součástí má být aktuální strategie ochrany klimatu a návrh opatření 

vedoucích k účinnému snižování emisí GHG.  

 

Kromě zmíněného je již hotov Návrh strategie na přizpůsobení se změně klimatu  

v podmínkách ČR. Tento dokument v rámci adaptační strategie ČR představuje 

konkrétní adaptační opatření, jejich legislativní a ekonomickou analýzu. K jeho 

předložení vládě by mělo rovněž dojít koncem roku 2015.  

 

Výše uvedené koncepční dokumenty jsou věnovány ochraně klimatického systému 

obecně a spadají do gesce MŽP. Specifická opatření a postupy jsou pak dále ještě 

upraveny ve specifických koncepčních dokumentech, které jsou přijímány pro užší 

odvětví a kromě MŽP se na jejich tvorbě podílí také MPO či MD. Mezi tyto odvětvové 

nástroje spadá např.: Státní energetická koncepce, která požaduje maximalizaci 

energetické efektivity stejně tak jako podporuje obnovitelné zdroje energie, Program 

EFEKT, který je vyhlašován každoročně a jehož předmětem je podpora úspor energie  

a využití energie získané z obnovitelných zdrojů, dále pak Dopravní politika ČR pro 

období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 podporující ekologicky šetrná vozidla  

a paliva získaná z obnovitelných zdrojů, Plán odpadového hospodářství pro roky 2015 – 

                                                 
205

 Ibid., s 7. 
206

 Viz. výše 3.2 Klimaticko-energetický balíček. 



 

79 

 

2024, zmiňující mimo jiné i nutnost redukovat tvorbu odpadu a zavádět opatření 

spočívající v jeho šetrném skládkování a likvidaci právě s ohledem na emise GHG  

v této oblasti vyprodukované.  

 

4.2 Právně závazné akty v oblasti klimatických změn  

 

Pomineme-li koncepční nástroje ochrany klimatu v ČR, které nemají povahu závazné 

právní normy, do dnešního dne český právní řád  neobsahuje speciální obecný zákon, 

který by se ochranou klimatického sytému Země zabýval a tato je v současnosti 

upravena zejména legislativními akty EU.  

 

Samostatný závazný právní předpis na národní úrovni upravující problematiku 

klimatických změn, označovaný též jako tzv. antifosilní zákon, byl již přijat v několika 

zemích EU. Příkladem může být uvedena Velká Británie, kde je obdobný zákon účinný 

již více jak 6 let. Za dobu své účinnosti tak přispěl ke snížení spotřeby fosilních paliv  

o zhruba 12 %.
207

 Dále tento zákon rovněž pozitivně ovlivnil inovaci průmyslu  

za účelem zavádění šetrného nízkouhlíkového hospodářství, efektivní zateplování 

budov a výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Dále byl obdobný zákon přijat  

v Rakousku, Švédsku, Dánsku, Francii a na jeho přípravách se v současnosti pracuje 

např. v Irsku a Finsku. 

 

Smyslem takového zákona je stanovení závazných redukčních cílů vedoucích  

ke snižování emisí GHG. Za tímto účelem je pak nutné na národní úrovni stanovit 

pevný institucionální rámec, který by zajišťoval dohled nad plněním jednotlivých 

opatření napříč regulovanými odvětvími a v případě neplnění povinností by ukládal 

přiměřené avšak efektivní sankce. Přijetí antifosilního zákona v ČR bylo přislíbeno 

stávající vládou, a to v jejím programovém prohlášení, které bylo schváleno vládním 

usnesením dne 12.2.2014.
208

  

                                                 
207

 Committee on Climate Change: Meeting Carbon Budgets – 2014 Progress Report to Parliament, July 

2014 [online] Dostupné z: http://www.theccc.org.uk/publication/meeting-carbon-budgets-2014-progress-

report-to-parliament/ [cit. 21.6.2015]. 
208

 Programové prohlášení vlády ze dne 12.2.2014, s 8, Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf  [cit. 21.6.2015]. 
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V současné době se jedná především o povaze tohoto zákona ve smyslu jeho obecnosti 

či konkrétnosti co se závazných povinností a z něj vyplývajících cílů týče. Hlavním 

komparativním pramenem,  z něhož se vychází při jeho koncepci, je právě již 

zmiňovaný britský antifosilní zákon. Účinnost tohoto zákona se však nepředpokládá 

dříve než od 1.1.2018.  

 

Ačkoliv by se taková úprava mohla s ohledem na četné unijní předpisy zdát nadbytečná, 

považuji její přijetí za správný a potřebný krok. Unijní předpisy jsou dotčeným 

subjektům, na které se vztahují, vzdáleny mnohem více než zákony přijímané  

na národní úrovní.  Obecně je potřeba, aby se problematika klimatických změn a její 

vážnost dostávala stále více do povědomí všech, kteří mohou svým počínáním 

jakýmkoliv způsobem přispět ke snížení koncentrace GHG či napomoci k nápravě již 

nastalých negativních dopadů klimatických změn. Přijetí antifosilního zákona by  

z mého pohledu mohlo přispět právě jak ke zvýšení obecného povědomí o klimatických 

změnách, tak by také mohlo stanovením závazných redukčních cílů národní legislativou 

více motivovat subjekty k jejich dodržování a zavádění inovativních opatření. 

 

Až do novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 

1.9.2012, byla ochrana klimatu upravena právě v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně 

ovzduší.
209

 Tento zákon kromě obecné ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy dále 

také vytvářel zákonný rámec ochrany klimatického systému.  Jako nástroje ochrany 

klimatu uváděl emisní stropy a redukční cíle, jež měla stanovit vláda Národním 

programem, a to ve spojení  s evidencí a vyhodnocováním látek ovlivňujících 

klimatický systém, které jsou vedeny MŽP. Dále ukládal provozovatelům zvláště 

velkých a velkých stacionárních zdrojů povinnosti spočívající zejména v dodržování 

podmínek ochrany klimatu a povinnosti notifikovat spotřebu látek ovlivňujících 

klimatický systém Země. Podrobnosti zákon ponechal na prováděcích předpisech  

                                                 
209

 Ochranu ovzduší a klimatu však nelze směšovat.  Rozdíl mezi těmito oblastmi je hlavně v jejich 

právním rámci, který vychází z jejich měřítka. Zatímco lokální ochrana ovzduší je řešena hlavně na 

národní úrovni s určitou rámcovou evropskou legislativou, ochrana globálního klimatu vyžaduje 

koordinovaný postup více zemí - ať na úrovni UNFCCC nebo EU. Systém EU ETS je vysoce 

harmonizovaný a prameny práva jsou spíše evropské než národní. Nutno podotknout, že některé členské 

státy svou transpoziční legislativu ochrany klimatu opravdu spojily s jinými oblastmi, např. integrovaným 

povolením. To ale evropská legislativa nevyžaduje a ČR  nedospěla k názoru, že by taková zásadní změna 

měla praktický přínos pro státní správu nebo provozovatele zařízení. 
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v podobě vládních nařízení a vyhlášek MŽP.
210

 Od zmíněné novely však již zákon  

o ochraně ovzduší neobsahuje ustanovení o ochraně klimatu. Tyto byly zcela 

přenechány zákonné úpravě emisního obchodování v ČR, tedy zákonu č. 383/2012 Sb. 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
211

 Zákon  

o podmínkách emisního obchodování tedy v současnosti představuje jádro legislativní 

úpravy ochrany klimatu, neboť je harmonizovaným předpisem, který provádí 

legislativní akty EU v oblasti EU ETS v ČR.
212

 

 

Ve výčtu dále uvedené zákony se úpravou ochrany klimatu zabývají okrajově či se 

vztahují speciálně na příslušná odvětví. 

 

Ještě před vstupem ČR do EU byl přijat zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, 

jehož smyslem bylo transponovat evropský předpis
213

 a připravit se tak na standard 

vyžadovaný po vstupu do EU. Smyslem tohoto zákona je v souladu s unijními předpisy 

dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, čehož má být 

docíleno právě zavedením systému integrované prevence a rovněž také minimalizací 

znečišťování způsobeným redukovanými činnostmi. Systém integrované prevence 

spočívá ve vydávávání integrovaného povolení provozovatelům zařízení,  

kteří znečišťují životní prostředí, přičemž jeho udělení odvisí od splnění mnohých 

požadavků. Jedním z těchto požadavků je tzv. standard nejlepší dostupné techniky 

(BAT - Best Available Technique).
214

 Na provozovatele je tedy tímto zákonem kladen 

požadavek zavádět účinné technologie schopné energetické úspory.  Splnění tohoto 

požadavku  je předpokladem  k udělení integrovaného povolení, tedy zahájení provozu 

samotného. 

 

Důležitou oblastí, na niž je třeba soustředit pozornost ve smyslu ochrany klimatického 

systému Země, je energetika, jinými slovy výroba, přenos a distribuce energie.   

V souvislosti s neustálým hospodářským růstem roste i poptávka po energii, která je  

v současnosti z drtivé většiny získávána z neobnovitelných zdrojů a jejich přeměna  

                                                 
210

 Zákon č. 86/2002 Sb. hlava V §34 a §35. 
211

 Viz. dále 4.4 Systém emisního obchodování v ČR. 
212

 Viz. výše 3.2 EU ETS. 
213

 Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění. 
214

 Pojem blíže vysvětluje §2 písm. a) bod 1-3 z.č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. 
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na čistou energii je doprovázena velkým množstvím emisí GHG, zejména CO2,  

což  z energetického odvětví činí největšího původce těchto emisí. Na jedné straně je 

proto nutné stále dál navyšovat podíl energie získané z obnovitelných zdrojů a na straně 

druhé, tedy tam, kde jsou využívány zdroje neobnovitelné, zvyšovat efektivitu  

a hospodárnost v duchu BAT. Dále budou následovat tři stěžejní zákony, které se 

energetického sektoru dotýkají a které jsou dále specifikovány mnohými prováděcími 

předpisy. 

 

Obecnou úpravu energetického odvětví představuje z. č. 458/2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). 

Zákon, jak již jeho název napovídá, upravuje podnikání a výkon státní správy  

v oblastech energetiky, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. 

stejně tak jako práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojených.  

Mimo uvedené pak zákon rovněž zakotvuje působnost Energetického regulačního úřadu 

(dále jen ERÚ) a operátora trhu s elektřinou, kterým je OTE a.s. 

 

Dalším významným předpisem energetického odvětví je z. č. 406/2000 Sb.   

o hospodaření s energií. Hlavním smyslem tohoto zákona je stanovit opatření vedoucí 

k co nejhospodárnějšímu a nejefektivnějšímu  využívání energie a také stanovit 

povinnosti právnickým a fyzickým osobám, které s energií nakládají. Nadto dále zákon 

stanovuje pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické 

koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných  

a druhotných zdrojů energie či požadavky na informovanost a vzdělávání co se 

energetické úspory   a energie získané z obnovitelných zdrojů týče. 

 

Trojici energetických zákonů uzavírá z. č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích 

energie, jehož hlavním cílem je v rámci ochrany klimatu a životního prostředí podpora 

využívání energie ze zdrojů, kterými jsou zdroje obnovitelné
215

, druhotné
216

, 

vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla, biometan a decentrální výroba 

                                                 
215

 Tj. vodní energie, větrná energie, sluneční energie – tepelná, fotovoltaika, biomasa, geotermální 

energie. 
216

 Tj. zdroje vzniklé lidskou činností mezi které se řadí např.: komunální odpad, vyjeté oleje,  skládkové 

plyny či odpadní teplo. 
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elektřiny. Dále pak zákon upravuje povinnosti právnických a fyzických osob s tímto 

spojené, stejně tak jako pravidla pro tvorbu a obsah Národního akčního plánu České 

republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. Tento zákonný rámec má vést  

k progresivnímu navyšování energie získané z uvedených zdrojů a napomoci tak v této 

oblasti ke splnění závazků vyplývajících ČR z členství v EU.
217

 

 

Další oblastí v rámci niž dochází k emisím GHG je odpadové hospodářství. Emise GHG 

v této oblasti vznikají zejména při skládkování odpadu,  při jeho rozkladu  a spalování 

ať už za účelem likvidace či použití jako druhotného zdroje energie. Odpadové 

hospodářství upravují zejména dva následující předpisy. 

 

Prvním z nich je  z. č. 185/2001 Sb. o odpadech, jehož hlavním smyslem je stanovit 

pravidla pro předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním způsobem šetrným  

k životnímu prostředí, omezování nepříznivých vlivů odpadu na klimatický systém  

a životní prostředí jako celek a rovněž také efektivní a šetrné využívání již vzniklého 

odpadu. Druhý předpis představuje z. č. 477/2001 Sb. o obalech, který má za cíl 

předcházet vzniku odpadu z obalů, a to zejména snižováním jejich hmotnosti, objemu, 

škodlivosti a obsahu chemických látek na jejich výrobu používaných. 

 

V neposlední řadě nutno uvést jako odvětví produkující značné množství emisí GHG 

odvětví dopravy. Fakt ten, že na toto odvětví by měla být značně soustředěna pozornost, 

vyplynul již v roce 2007 z vyhodnocení Národního programu.
218

 V oblasti dopravy je  

na jedné straně zaznamenáván příznivý trend snižování emisí CO2 u nových automobilů.  

Na straně druhé roste počet vozidel, ačkoliv už v současnosti ne tak intenzivně.  

I přesto však emise v oblasti dopravy i nadále stoupají. Opatření  

v souvislosti s dopravou lze tedy spatřovat  ve snaze podporovat alternativní paliva
219

 

                                                 
217

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, viz. výše 3.2 Klimaticko-

energetický balíček. 
218

 Viz. výše 2.3.1 Koncepční dokumenty v oblasti klimatických změn. 
219

 Jedná se o paliva plynná, kterými jsou zkapalněný zemní plyn (CNG) a také podmíněně zkapalněný 

ropný plyn (LPG), který je však přímo vázán na zpracování ropy a nelze proto považovat za čistě 

alternativní palivo. Druhou skupinu pak tvoří biopaliva, která mohou být  v podobě esterů mastných 

kyselin buď čistá (FAME či čisté rostlinné oleje) nebo v různé koncentraci s fosilními palivy, např. 

bioethanol s benzínem (E 85) či estery mastných kyselin s motorovou naftou, tzv. směsná nafta.  
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stejně tak jako ekologicky šetrná vozidla.
220

 V této souvislosti lze zmínit směrnici EP  

a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie  

z obnovitelných zdrojů, která kromě dalšího pojednává i o alternativních palivech  

v dopravě. Mimo jiné byla tato směrnice v ČR zapracována do z. č. 201/2012 Sb.  

o ochraně ovzduší, který stanoví minimální obsah biopaliv, povinnost snižovat emise  

GHG a dále také kritéria udržitelnosti biopaliv.
221

 V souvislosti s předmětnou směrnicí 

lze pak dále zmínit např. z. č.  311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích 

stanicích pohonných hmot do jehož obsahu byla směrnice taktéž zapracována.  

V neposlední řadě se na biopaliva vztahuje z. č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, 

neboť tento osvobozuje od spotřební daně zejména minerální oleje splňující kritéria 

udržitelnosti biopaliv.
222

 

 

4.3 Systém emisního obchodování v České republice 

 

Jak již bylo výše uvedeno, ČR je signatářem KP uvedeným v jeho Příloze I, tedy 

státem, který se zavázal k redukci emisí GHG. K plnění redukčních závazků pak 

protokol zavadí zavádí tzv. flexibilní mechanismy, mezi než se řadí i emisní 

obchodování.
223

 Rovněž také bylo uvedeno, že ČR v této oblasti má další, blíže 

specifikované,c  povinnosti, které vyplývají z jejího členství v EU, neboť v  jejím rámci 

státy uzavřely tzv. Dohodu o společném plnění závazků.
224

 Za účelem společného 

plnění závazků zavedla EU vlastní obchodovací platformu s emisními povolenkami, EU 

ETS, kterého se povinně účastní její členské státy, a to včetně ČR. Právní úprava 

emisního obchodování v ČR je tedy ve své podstatě úpravou zcela harmonizovanou  

s předpisy EU na tuto oblast dopadajícími a odráží tak ve své podstatě veškerou 

dynamiku vývoje legislativy emisního obchodování EU, která má své kořeny  

v UNFCCC a KP.
225

   

 

                                                 
220

 Ekologicky šetrná vozidla lze rozdělit do dvou skupin. První z nich představují vozidlo využívající 

alternativní pohon mezi něž řadíme hybridní vozidla, která jsou kombinací elektromotoru a motoru 

spalovacího, a dále také vozidla využívající čistě a jen elektrický pohon, tzv. elektromobily.  
221

 § 19 - 21 z. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 
222

 § 49 z. č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. 
223

 Viz. výše 2.3.6 Emisní obchodování. 
224

 Viz. výše 3.4 Evropská unie a plnění závazků vyplývajících z Kjótského protokolu. 
225

 Viz. výše 3.5 EU ETS. 
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V ČR je EU ETS upraven z. č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování  

s povolenkami na emise skleníkových plynů, který je ve své podstatě opisem 

novelizované směrnice ETS. Uvádí, na jaká zařízení se systém vztahuje a jaká jsou 

práva a povinnosti jejich provozovatelů.
226

 Předpokladem účasti na emisním 

obchodování je nabytí právní moci povolení
227

 k provozu zařízení, které vydává MŽP. 

Odlišně je tomu u  provozovatele letadla, neboť ten se stává účastníkem systému 

obchodování dnem zahájení provozování činnosti v oblasti letectví.
228

  Provozovatelé 

monitorují své emise, vykazují je každoročně MŽP, přičemž za každou metrickou tunu 

předmětných GHG vyřadí provozovatel jednu emisní povolenku.
229

  

 

Část povolenek dostávají provozovatelé bezplatně, zbytek si pak mohou koupit na trhu, 

v aukci. Povolenky existují a pohybují se na účtech v rejstříku povolenek. Jedná se  

o jednotný unijní rejstřík sdružující veškeré národní rejstříky a současně fungující také 

jako rejstřík KP, přičemž státy EU mají povinnost používat právě a jen tento jednotný 

rejstřík.
230

 V ČR spravuje tento rejstřík Národní správce rejstříku obchodování  

s povolenkami, jehož funkci plní OTE a.s.
231

  

 

V prvním i druhém obchodovacím období EU ETS, tedy mezi léty 2005 - 2012, 

docházelo k bezplatné alokaci na základě povinně vypracovaných NAP, na jejichž 

přípravě se podílelo MŽP a MPO. Tento návrh byl posléze předložen vládě. Možnost 

volit distribuci emisních povolenek formou veřejné aukce byla pouhou možností, 

nikoliv povinností, a jako taková nebyla téměř vůbec využívána. Uvážení  

nad množstvím alokace jednotlivým subjektům bylo tedy ponecháno vnitrostátním 

orgánům, což se však ukázalo být nepříliš vhodné, a to ve smyslu neracionálního 

přidělování.  V současném třetím obchodovacím období, které započalo roku 2013,  

již není bezplatně alokováno na základě NAP, nýbrž MŽP na základě harmonizovaných 
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 K 11.1.2015 bylo součástí EU ETS celkem 336 provozovatelů stacionárních zdrojů a letadel. Seznam 

dostupný z: http://www.mzp.cz/cz/seznam_zarizeni_euets [cit.3.7.2015]. 
227

 §3 an. z. č. 283/2012 Sb. 
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 Ibid. §6 odst. 2.  
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 Z hlediska českého právního řádu je emisní povolenka považována za „jinou majetkovou hodnotu“, 
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pravidel EU, která jsou v souladu s novelizovanou ETS směrnicí vtěleny do zákona  

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a dále 

specifikovány i jinými předpisy ČR, respektive EU.
232

 Bezplatná alokace vychází  

z Komisí stanovených referenčních úrovní udávajících emisní náročnost výroby 

stanovených produktů, tzv. Benchmarků. Emisní povolenky jsou subjektům v určitém 

množství přidělovány a ve zbylém množství musí být jejich emise GHG pokryty 

emisními povolenkami nakoupenými v aukci.
233

  

 

Oproti prvním dvěma obchodovacím obdobím je v současnosti aukce povinnou 

metodou distribuce emisních povolenek a pokrývá zhruba 40 % celkově alokovaných 

emisních povolenek. Toto procento se každoročně zvyšuje s cílem v nadcházejících 

letech zavést aukci jako výlučný alokační způsob. Aukci emisních povolenek zajišťuje 

Národní správce rejstříku obchodování s povolenkami, který byl založen podle 

energetického zákona a je jím rovněž OTE a.s.
234

 Výnos z prodeje emisních povolenek 

je příjmem státního rozpočtu, a není-li stanoveno jinak, je účelově vázán na dodatečné 

financování činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů  a jiných dalších 

činností spočívajících v efektivním nakládáním s energiemi či jejich získávání 

z obnovitelných zdrojů. Za realizaci těchto činností je pak z 50% odpovědné MŽP  

a z 50% MPO.
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5. Závěr 
 

V souladu se záměry vytýčenými již v úvodní části byla tato práce věnována ochraně 

klimatického systému Země, a to  zejména na úrovni mezinárodní a unijní,  

ale také na úrovni české, vnitrostátní. Mým cílem bylo v předchozích čtyřech oddílech 

poskytnout dostatečné množství informací vypovídajících o relevantnosti a aktuálnosti 

fenoménu klimatických změn s ohledem na nutná opatření, jejichž přijímání je a bude 

stále více potřebné k tomu, aby současné i budoucí generace mohly vést spokojený 

život v mezích naší planety. Smyslem následujících odstavců tedy není pouhé shrnutí 

toho nejdůležitějšího ze shora uvedeného, nýbrž také zhodnocení dosavadních postupů 

stejně tak jako poskytnutí východisek pro léta budoucí. 

 

Závažnost problematiky klimatických změn včetně vlivu člověka na klimatický systém 

Země již v dnešní době nelze považovat za předmět sporu. Stále rostoucí koncentrace 

antropogenních skleníkových plynů v atmosféře je jednou z hlavních příčin globálního 

oteplování a všech negativních důsledků z něj vyplývajících. Dosavadní postup 

mezinárodního společenství není dostatečně efektivní a není tedy způsobilý udržet 

změnu globální teploty pod úrovní 2 stupňů Celsia do konce 21. století.  

 

Hlavní přínos UNFCCC spočívá zejména ve stanovení mezinárodního cíle snižovat 

emise GHG a dále také ve vymezení základních zásad a principů aplikovatelných 

v oblasti ochrany klimatického systému. Její téměř univerzální platnost lze pak 

považovat za značné pozitivum ve smyslu ochoty států postupovat v boji proti 

klimatickým změnám společně, koordinovaně. Nicméně však její široká 

akceptovatelnost je bezesporu důsledkem její značné vágnosti a již v době jejího přijetí 

byla proto předpokládána specifikace  redukčních závazků a odpovědnosti států 

v navazujících dokumentech.  

 

Kjótský protokol stanovil rozvojovým státům ochotným se zavázat k redukci emisí 

GHG specifické cíle, avšak k zajištění jejich plnění nestanovil dostatečně závazný 

sankční či jinak donucující mechanismus, o čemž svědčí jak odmítnutí jeho ratifikace  

ze strany USA, tak následné odstoupení Kanady. Dále tento protokol zavedl  

tzv. flexibilní mechanismy, které mimo jiné položily základ globálnímu uhlíkovému 
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trhu. Před dovršením druhého obchodovacího období koncem roku 2012 panovala 

značná nejistota ohledně budoucnosti Kjótského protokolu a veškerých institutů jím 

zavedených. S rozpaky proto může být polemizováno nad faktickým přínosem  

tzv. Změny z Dohá, která byla přijata jako dodatek Kjótského protokolu prodlužující 

jeho platnost až do roku 2020, tedy do roku, v němž by měl začít platit režim zcela 

nový, stanovený tzv. Pařížskou dohodou/Pařížským protokolem, jejíž/jehož přijetí je  

s nadějí očekáváno koncem roku 2015. Změna z Dohá dosud nevstoupila v platnost, 

neboť nebyla ratifikována dostatečným množstvím států.  V současnosti tedy není jasné, 

kdy k jejímu vstupu v platnost dojde. I přes jisté rozpaky a fakt ten, že se Změnou 

z Dohá ve druhém obchodovacím období zavázalo redukovat emise GHG podstatně 

méně států (představujících pouhých 15 % celosvětových emisí GHG oproti 35 % 

v prvním obchodovacím obdob)í, je podstatným přínosem  alespoň de iure kontinuita 

flexibilních mechanismů a také možnost států prozatímně se touto změnou řídit.  

 

Jak již bylo zmíněno, veškerá pozornost je v současnosti směřována ke konferenci  

v Paříži koncem roku 2015. Během jejího zasedání se předpokládá přijetí nového 

instrumentu, který by se měl stát solidní mezinárodní základnou pro veškeré akce 

podniknuté za účelem koordinované, zesílené a efektivní  spolupráce v oblasti ochrany 

klimatického systému Země. Kritické zhodnocení prvního obchodovacího období, 

stejně tak jako poučení se z jeho nedostatků, by mělo posloužit jako jeden   

z  hlavních zdrojů inspirace při jeho tvorbě.  Zvláštní pozornost by tedy měla být 

soustředěna zejména na odpovědnost států vyplývající z neplnění přijatých závazků,  

a to nejen ve formě zesíleného tlaku celého mezinárodního společenství, ale také   

ve formě účinných sankčních mechanismů vylučujících laxní či nedostatečný postup 

jednotlivých států.  

 

Stále důležitější je i nadále potřeba zapojit do redukce celosvětových emisí GHG státy 

rozvojové. Tyto státy doposud žádné závazné redukční cíle nepřijaly a vesměs odmítavě 

se staví také k jakýmkoliv jiným opatřením, neboť upřednostňují hospodářský růst, 

s nímž je v rozvojových státech spjata značná spotřeba fosilních paliv. Rozvojové státy 

svým postojem přenášejí zodpovědnost  za podniknuté akce na státy vyspělé, což je 

vzhledem k principu společné, ale diferencované odpovědnosti a jimi v minulosti 
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vyprodukované emise GHG pochopitelné. Nicméně ale právě tento přístup je třeba 

změnit. Mezinárodní společenství musí nalézt způsob, jak do společného postupu 

ochrany klimatického systému efektivně zapojit všechny státy. Státy vyspělé musí být  

i nadále ochotny investovat do projektů přispívajících k redukci emisí GHG 

v rozvojových zemích a rozvojové země pak naopak musí projevit větší ochotu závazně 

se zapojit do redukčních mechanismů. Jinými slovy,  tyto státy musí převzít mnohem 

větší míru odpovědnosti za současný i budoucí stav klimatického systému Země. 

Nebude-li v budoucnosti naplněn tento předpoklad, jakákoliv adaptační či mitigační 

opatření nebudou dostatečně efektivní.  

 

EU je v oblasti ochrany klimatického systému Země velmi významným aktérem. 

Koordinovaný postup jejich členských států lze vzhledem  k její, v globálním kontextu 

poměrně ambiciózní,  klimatické politice považovat za efektivní, což je de facto i de 

iure o to více podpořeno vynutitelností samotných unijních legislativních aktů.  EU tedy 

nejen přebírá závazky vyplývající z Kjótského protokolu a tzv. Změny z Dohá, ale také 

svojí vlastní aktivitou dále pro své členské státy vytváří pevný rámec ochrany 

klimatického systému Země.  

 

Páteř klimatické politiky EU v současnosti představuje zejména tzv. Klimaticko-

energetický balíček a Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, 

přičemž tyto společně naplňují dlouhodobé  redukční cíle, předestřené Komisí v jejím  

sdělení, tzv. 2050 Roadmap. Komise v tomto sdělení vyjádřila společným postupem 

všech členských států  postupně do roku 2050 zredukovat emise GHG až o 95 % oproti 

úrovni z roku 1990. Dále pak také zvýšení energetické efektivity o 30 % a navýšení 

podílu energie získané z obnovitelných zdrojů nejméně o 100 %.  

 

Již od roku 2005 představuje Systém EU pro obchodování s emisními povolenkami (EU 

ETS) stěžejní nástroj pro redukci emisí GHG. V současnosti probíhá již jeho třetí 

obchodovací období. Za dobu  své existence vykázal spoustu nedostatků bránících jeho 

skutečné efektivitě. Tyto nedostatky bylo a stále je potřeba pro další obchodovací 

období odstranit. Mezi hlavní nedostatky patří iracionální rozdělování emisních 

povolenek, přičemž toto již bylo částečně odstraněno harmonizovanými alokačními 
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pravidly a také stále se zvyšujícím podílem emisních povolenek nabývaných 

předmětnými provozovateli ve veřejné aukci. Dalším nedostatkem jsou značné cenové 

výkyvy na trhu s emisními povolenkami. Jsou-li tyto příliš podhodnoceny, 

provozovatelé nejsou zcela motivováni k zavádění inovativních technologií nebo 

k přechodu na obnovitelné energetické zdroje, neboť je pro ně z ekonomického hlediska 

výhodnější nakupovat emisní povolenky. Opačným extrémem je pak příliš vysoká cena 

emisních povolenek, jež má ve svém důsledku  rovněž demotivační dopad na jednotlivé 

provozovatele. S cenovými výkyvy se v současnosti celý systém vypořádává pomocí 

tzv. back loadingu, tedy dočasným pozdržením emisních povolenek v aukci a jejich 

postupné uvolňování v průběhu probíhajícího období. Back loading však sám o sobě 

není způsobilý se dlouhodobě vypořádávat s tržními výkyvy, a  proto je nutné zavést 

další opatření. Komise z tohoto důvodu již v minulosti předložila návrh na zavedení  

tzv. Rezervy tržní stability, která by v s ohledem na situaci na trhu uvolňovala do oběhu 

či z něj stahovala určité množství povolenek a regulovala tak cenu samotnou. Její 

zavedení v současném obchodovacím období se však nejeví příliš reálně a dojde k němu 

nejspíše až se začátkem čtvrtého obchodovacího období v roce 2021. Evropský 

obchodovací systém může být sice předmětem jisté kritiky, avšak z mého pohledu  

a za předpokladu, že i nadále budou odstraňovány jeho nedostatky, se celý evropský 

systém emisního obchodování v současné společnosti, ovládané převážně globálním 

hospodářstvím, jeví zejména do budoucnosti jako potenciálně velmi účinný nástroj.  

Výše zmíněné cíle EU v kontextu opatření přijatých na mezinárodní úrovni stejně tak 

jako v kontextu ochoty států zavádět nová opatření lze jistě vítat s nadějí značného 

přínosu. Nutno však kriticky zhodnotit, že zvýšení energetické efektivity o 30 % či 

navýšení energie získané z obnovitelných zdrojů o 100 % do roku 2050,  

je nedostatečné. Pozornost a finanční prostředky, ušetřené v nadcházejících letech 

především předcházením negativním dopadům klimatických změn, by proto měly být 

směřovány zejména do vývoje nových technologií stejně tak jako do podpory zvýšení 

spotřeby obnovitelné energie.  

 

ČR je smluvní stranou UNFCCC a také smluvní stranou Kjótského protokolu včetně 

jeho Změny z Dohá. Závazky v oblasti ochrany klimatického systému Země, které ČR 

z těchto dokumentů vyplývají, jsou dále rozvinuty a doplněny závazky vyplývajícími 
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z členství v EU a její klimatické politiky. Stejně tak jako je tomu v mnohých  odvětvích  

nejen práva životního prostředí, je i česká normotvorba týkající se ochrany zemského 

klimatu do značné míry výsledkem evropských harmonizačních předpisů.  Jen  stěží lze 

proto nalézt aktivitu ze strany ČR sahající nad rámec unijních závazků. Výjimku 

z tohoto tvoří tzv. Antifosilní zákon, jehož přijetí má na programu současná vláda, 

přičemž jeho účinnost se jeví reálně až začátkem roku 2018. Smyslem takového zákona 

je stanovení závazků pro jednotlivé provozovatele a především také zakotvení 

národních redukčních cílů, respektive jejich zákonné vyjádření. Ačkoliv by se přijetí 

tohoto zákona mohlo s ohledem na unijní prameny klimatického práva jevit jako 

nadbytečné,  jeho budoucí přijetí je z mého pohledu velmi pozitivním krokem. Úprava 

ochrany klimatického systému Země v samostatném zákoně by totiž měla přispět 

k většímu povědomí o této problematice jak mezi jednotlivými provozovateli  jejichž 

činnosti se dotýká přímo, tak mezi občany samotnými, jichž se dotýká nepřímo,  

neboť předpisy přijaté z vlastní iniciativy národní exekutivy mnohdy působí více 

legitimně  než je tomu v případech unijní právní harmonizace. V neposlední řadě pak 

považuji za přínosné to, že základní zásady ochrany klimatu  nebudou nadále vyjádřeny 

či spíše proklamovány pouze v koncepčních dokumentech, nýbrž dojde k jejich 

zakotvení v závazné právní normě, což by ve své podstatě mělo mít větší a silnější 

motivační dopad na jednotlivé povinné subjekty. 

  

Úspěšnost veškerých shora uvedených snah a postupů v oblasti ochrany klimatického 

systému Země, ať už na mezinárodní, unijní či národní úrovni však dle mého názorů 

spočívá  na jednom zásadním předpokladu. Tímto předpokladem je dostatečně 

informovaná a uvědomělá společnost, jednotlivci. Ačkoliv nám jsou v současnosti 

k dispozici četné vědecké studie potvrzující vliv člověka na změnu klimatu, nepanuje 

napříč společností dostatečné přesvědčení o jeho závažnosti. Jinými slovy, většina 

populace si není vědoma své odpovědnosti za současný stav  

globálního životního prostředí a rovněž si tak není vědoma  jak významnou úlohu každý 

jednotlivec v jeho ochraně zastává. Je tedy opravdu nutné uvědomit si,  

že dopady klimatických změn vlivem lidské činnosti se ve své podstatě přímo dotýkají 

každého z nás a lze je pozorovat téměř ve všech společenských oblastech. Z tohoto 

důvoduje tedy zcela nezbytné, aby především na národní úrovni ochrany  
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klimatického systému Země byla zesílena osvětová činnost posilující  

informovanost jednotlivce jak o problematice samotné, tak také o možnostech,  

které každý z nás má a kterými můžeme my sami předcházet  

negativním a nezvratným klimatickým změnám a dopadům z toho vyplývajícím.



 

i 

 

Seznam zkratek 
 

AAU( Assigned Amount Unit) – jednotka přiděleného množství  

AOSIS (Aliance of Small Island States) – Aliance malých ostrovních států 

AR (Assesment Report) – hodnotící zpráva 

AWG – KP (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 

under the Kyoto Protoco) – Pracovní skupina dalších závazků pod Kjótským 

protokolem 

AWG - LCA  (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the 

Convention) – Pracovní skupina dlouhodobé spolupráce pod Rámcovou úmluvou o 

změně klimatu 

BAT (Best Available Technique) – standard nejlepší dostupné techniky 

CCS (Carbon Capture and Storag)e – Mechanismus zachytávání a ukládání emisí CO2 

CDM (Clean Development Mechanism) – Mechanismus čistého rozvoje pod Kjótským 

protokolem 

CER (Certified Emission Reduction) – jednotka ověřeného snížení emisí 

CH4 metan 

CITL (Comunity Independent Transaction Log) – společný nezávislý unijní registr 

Cl chlor 

CO2 Oxid uhličitý 

COP  (Conference of the Parties) -  Konference smluvních stran 

COP/CMP (The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
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MD Ministerstvo dopravy 
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MSR (Market Stability Reserve) - Rezervy tržní stability 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 
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OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) - Organizace pro 
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Summary 
 

The last three years have brought more Clarity about human-caused climate changes 

than any previous years in history. The Fifth Assessment Report released by 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in September 2013 prepared by 

more than eight hundred scientists and experts on climate system clearly states:  

“Climate change is a Real Threat of the 21st century and human activity represents its 

main cause.“ Concentration of Anthropogenic Greenhouse Gases in the Earth´s 

Atmosphere is steadily rising and while being directly linked to the Increasing Global 

Temperature negative impacts of this phenomenon include but are not limited to Severe 

Droughts, Extinction of Various Animal Species, Plants or Rising Sea-levels are more 

and more noticeable all around the World.   

 

The main objective of this Thesis is to Highlight the Urgent need to Invigorate all the 

efforts to legally protect the Climate System of the Earth in accordance with Sustainable 

Development Principle, in order to preserve the Environment for the Harmonious 

Wellbeing of the current and future generations.  

 

This Thesis comprises of five major sections dedicated to offer substantial amounts of 

information on the topic of Climate Change and its Protection.  

 

The first section describes the Issue of Climate Change, the History of its Protection as 

well as necessary measures and certain difficulties to achieve a consensus usually 

occurring during international negotiations.  

 

The second, third, and forth sections address Legal Climate Protection at International, 

European Union, and National Levels. At the International level Crucial Instruments 

and Mechanisms of Climate Protection represented by United Nations Framework 

Convention on Climate Change and Kyoto Protocol are introduced. The position and 

contribution of the European Union to Global Climate Protection is without a doubt 

more than considerable, therefore the whole of  section three presents its Climate Policy 

and examines the European Union Emissions Trading Scheme, the Principal tool of 

Greenhouse Gasses Emissions reduction. The forth section thereafter introduces Czech 
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National Policy of Climate Protection which in and of itself is  the incorporation of 

obligations and commitments arising from the findings of the European Union and the 

International Community. 

 

 Finally, the closing fifth section not only summarizes all that has been stated in 

previous sections but also evaluates Efficiency of actions taken at the three levels 

mentioned. Furthermore, the last section suggests where the major efforts should be 

focused on in the forthcoming years. 
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Abstrakt 
 

Náplní této diplomové práce, jak již její samotný název napovídá, je rozbor právních 

aspektů ochrany klimatického systému Země. Celá práce je systematicky rozdělena  

do pěti základních celků, oddílů. První oddíl vytváří úvod do celé problematiky 

globálních klimatických změn. V jeho rámci jsou zmíněny  základní vědecké poznatky 

dokládající vliv člověka na zemské klima stejně tak jako polarizované zájmy 

jednotlivých států či jiných vlivných subjektů. Druhý, třetí a čtvrtý oddíl je pak věnován 

opatřením a instrumentům ochrany klimatického systému, a to postupně  

na mezinárodní, unijní a také české vnitrostátní úrovni. Poslední pátý oddíl nejen 

shrnuje to nejdůležitější, jenž vyplynulo z oddílů předešlých, ale také poskytuje kritický 

náhled na dosavadní postupy, instrumenty a nástroje ochrany klimatického systému 

Země. V neposlední řadě pak pátý oddíl poskytuje určitá východiska pro léta budoucí. 

Smyslem všech představených oddílů, tedy smyslem celé této práce, je upozornit  

na fakt ten, že dosavadní postupy na všech zmiňovaných úrovních nejsou dostatečně 

efektivní, a proto nejsou způsobilé udržet do konce 21. stol. nárůst globální teploty pod 

úrovní 2 stupňů Celsia. Intenzivní a koordinovaný postup celého mezinárodního 

společenství, postavený na uvědomělém počínání každého jednotlivce, je tedy naprosto 

esenciální pro budoucí šetrný a udržitelný rozvoj celé společnosti bez negativních  

a ireverzibilních změn životního prostředí. 
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Abstract 
 

In accordance with its title, this Thesis Aims to Analyse Legal Aspects of Climate 

protection. Therefore its structure comprises of Five major sections dedicated to offer 

substantial amounts of information on the topic of Climate Change and its Protection. 

The first section describes the Issue of Climate Change, the History of its Protection as 

well as necessary measures and certain difficulties to achieve a consensus usually 

occurring during international negotiations. The second, third, and forth sections 

address Legal Climate Protection at International, European Union, and National 

Levels. Finally, the closing fifth section not only summarizes all that has been stated in 

previous sections but also evaluates Efficiency of actions taken at the three levels 

mentioned. Furthermore, the last section suggests where the major efforts should be 

focused on in the forthcoming years. All in all, the main objective of all the sections 

introduced is to Highlight the Urgent Need for Effective and Coordinated Action taken 

by the Whole International Community based on Conscious and Mindful Doings of 

each and every Individual. This requirement is the very crucial precondition in order to 

keep the global rising temperature below 2 degrees celsius by the end of the 21
st 

Century so that potential negative and irreversible impacts of Climate Changes can be 

Prevented. 

 


