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26 členských států EU se v závěrech Evropské rady v prosinci 2019 přihlásilo k dosažení cíle 

klimatické neutrality v Evropské unii do roku 2050. Dohodu podpořilo i Česko, které ji dříve 

blokovalo. Pohledem do historie první balíček opatření EU v oblasti klimatu a energetiky byl 

dohodnut v roce 2008. Ten mimo jiné stanovil i cíle pro rok 2020, a to snížení emisí 

skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním v roce 1990, zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na 20 % a zvýšení energetické účinnosti o 20 %. Aktuální cíl pro rok 2030 je snížení 

emisí skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990, zvýšení energetické efektivity 

o 32,5 % a navýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 32 %. 

Komise však zároveň ve sdělení Zelená dohoda pro Evropu avizovala navýšení klimatických 

ambicí pro rok 2030 a 17. září publikovala sdělení a dopadové analýzy, které navrhují stanovit 

cíl snížení emisí na 55 %. Komise se rozhodla pro zvýšení cílů pro rok 2030, jelikož projekce 

stávající ambice nedosahovala klimatické neutrality do roku 2050. Splnění tohoto cíle má 

napomoci opatření v oblastech čisté energie, průmyslu, zemědělství, oběhového hospodářství, 

využívání půdy a lesnictví, snižování emisí CO2 z dopravy a unijních pravidel pro obchodování 

s emisemi. Komise avizovala, že do června 2021 představí návrh revizí konkrétních 

legislativních opatření, které umožní dosažení tohoto cíle. Klimatické cíle EU jsou navrženy 

tak, aby vedly k řadě dalších přínosů – kromě snížení závislosti na dovozu energií také 

např. k vytváření pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti EU. K podpoře 

souvisejícího výzkumu a inovací je vyhrazeno financování z programu Evropské komise 

Horizon 2020. 

Otázky k prodiskutování na kulatém stole: 

1. Jaké by měly být priority České republiky v klimatické agendě v návaznosti na zvýšené 

ambice EU do roku 2030 a v jakých oblastech by ČR měla být více proaktivní 

pro splnění svých mezinárodních závazků? 

2. Jakou strategii z hlediska udržitelného ekonomického růstu a ochrany prostředí 

by měla Česká republika zaujmout, aby byly zachovány všechny stavební kameny 

kvality života jejích obyvatel? 

3. V jakých činnostech (věda a výzkum, nové technologie, obnovitelné zdroje, odpadové 

hospodářství, práce s občanskou společností apod.) má Česká republika silné stránky, 

které mohou přispět k ochraně životního prostředí? 

Jaké by měly být priority České republiky v klimatické agendě 

v návaznosti na zvýšené ambice EU do roku 2030 a v jakých 

oblastech by ČR měla být více proaktivní pro splnění svých 

mezinárodních závazků? 

Mezinárodní závazky České republiky z hlediska klimatické agendy vyplývají jak z ratifikace 

Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UN Framework Convention on Climate Change, 
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UNFCCC)1 a navazující Pařížské dohody, tak ze závazku splnit klimatické cíle Evropské unie 

do roku 20302, přijaté v roce 2014 v podobě Rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky 

do roku 2030.3 Na základě závěrů z Evropské rady z prosince 2019 se Česká republika jako člen 

Evropské unie dále zavázala k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.4 

Dosažení těchto cílů je podmíněno primárně přijetím mitigačních opatření, tzn. opatření 

zmírňujících či zpomalujících změny klimatu. Význam mitigačních opatření vychází ze zjištění 

Mezivládního panelu pro změnu klimatu (The Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC), která ukazují, že pokud má společnost zamezit růstu teplot nad 2 °C v roce 2100 

oproti předindustriálním hodnotám, mitigační opatření jsou zásadní. Hranice globálního 

oteplování o 2°C je přitom klíčová, neboť při jejím překročení hrozí dalekosáhlé 

environmentální změny ohrožující fungování lidské společnosti.5 (Obrázek 16) Mezivládní 

panel pro změnu klimatu dále varuje, že lidstvo musí do roku 2030 snížit globální emise 

skleníkových plynů oproti současnému stavu asi o 60 %, jinak budou změny klimatu – a s nimi 

související vlny veder, záplavy, vymírání druhů v oceánech i na souši a katastrofální neúroda – 

nevratné. Tyto závěry zdůrazňují urgentnost mitigačních opatření. 

  

 
1 Rámcová úmluva OSN o změně klimatu. Ministerstvo životního prostředí ČR. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu  
2 Pařížská dohoda. Ministerstvo životního prostředí ČR. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/cz/parizska_dohoda  
3 2030 climate & energy framework. European Commission. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en  
4 CO EUR 31 CONCL 9. European Council. Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf 
5 Global Warming of 1.5 ºC. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Dostupné z: 

https://www.ipcc.ch/sr15/  
6 The impact of climate change on the achievement of the post-2015 sustainable development goals. 

CKDN. Dostupné z: https://cdkn.org/resource/technical-report-climate-and-sdgs/?loclang=en_gb  

Obrázek 1: Modely možného vývoje 

teploty do roku 2100 podle Mezivládního 

panelu pro změnu klimatu (dle scénářů 

Reprezentativních směrů vývoje 

koncentrací; Representative 

Concentration Pathways; RCPs). Veškeré 

scénáře umožňující nepřekročit hranici 

oteplování o 2 °C ve srovnání 

s předindustriálními hodnotami 

předpokládají radikální mitigační 

opatření. 

https://www.mzp.cz/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu
https://www.mzp.cz/cz/parizska_dohoda
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://cdkn.org/resource/technical-report-climate-and-sdgs/?loclang=en_gb
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Tradičními strategiemi mitigace jsou redukce vypouštění skleníkových plynů, úspora energie 

či výroba zelené energie z obnovitelných zdrojů. Příkladem mitigačních opatření je 

technologická změna či náhrada, která snižuje vstupy zdrojů a snižuje emise, či ekosystémově 

založená opatření jako zvýšení procenta lesů a uložení CO2 do biomasy.7 

Ačkoliv Česká republika mitigační cíle do roku 2020 a 2030 plní, z hlediska ročních emisí 

skleníkových plynů na obyvatele patří k největším emitorům v Evropské unii (Obrázek 2). 

K roku 2016 byla čtvrtým největším emitorem na obyvatele v EU, ve světovém srovnání se řadí 

mezi prvních dvacet zemí s nejvyššími emisemi na obyvatele (předstihuje i např. Čínu). 

Ve srovnání s rokem 1990 se České republice podařilo emise snížit o 35 % (z plánovaných 40 % 

do roku 2030), velkou část závazku však vyřešila ekonomická transformace po pádu 

komunistického režimu, a v posledních letech pokles emisí stagnuje. V přepočtu emisí 

na hrubý domácí produkt se tak Česká republika staví na roveň např. Indii nebo Brazílii. 

Obrázek 2: Poměrové srovnání ročních emisí 28 členských států EU a přepočet na obyvatele.8 

Z hlediska sektorů v České republice produkuje nejvíce emisí energetika, následovaná 

dopravou, průmyslem, emisemi domácností a zemědělstvím (Obrázek 3). Zvláště v oblasti 

energetiky a průmyslu má přitom Česká republika v přepočtu na obyvatele významně vyšší 

 
7 Mitigace a adaptační možnosti na změnu klimatu pro ČR. Ústav výzkumu globální změny AV ČR. 

Dostupné z: https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/mitigace-a-adaptacni-

moznosti-na-zmenu-klimatu-pro-cr/  
8 Emise skleníkových plynů států EU. Fakta o klimatu. Dostupné z:  

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-eu  

https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/mitigace-a-adaptacni-moznosti-na-zmenu-klimatu-pro-cr/
https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/mitigace-a-adaptacni-moznosti-na-zmenu-klimatu-pro-cr/
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-eu
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emise než řada sousedních států, např. Německo a Polsko. V případě energetiky se v porovnání 

např. s Francií či Švédskem jedná o více než pětinásobné emise na obyvatele.9 

Z historických, ekonomických a politických důvodů jsou energetika a teplárenství v České 

republice založeny na spalování hnědého uhlí v kombinaci s nadprodukcí elektřiny. Česko je 

jeden z největších evropských exportérů elektřiny, každoročně vyveze za hranice kolem pětiny 

vyrobené elektřiny, nejvíce do Rakouska. Dováží naopak levnou elektřinu z Polska (z 80 % 

vyrobené z uhlí).10  

Kromě energetiky je příčinou vysokých českých emisí na hlavu také struktura průmyslu, 

kde jsou největšími emitory odvětví těžkého průmyslu, zpracování oceli a kovů. Významný 

podíl automobilového průmyslu závisejícího na neobnovitelných zdrojích (např. elektrické 

energii, v České republice vyráběné převážně z hnědého uhlí11) a v současnosti orientovaného 

převážně na výrobu automobilů využívajících konvenční spalovací motory12, může fungovat 

v krátkodobém plánovacím horizontu, ale je diskutabilní z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. 

Hospodářství České republiky tak do budoucna čelí výzvám jak z hlediska plnění klimatických 

cílů, tak z hlediska konkurenceschopnosti. 

Z hlediska dopravy je v České republice největším zdrojem emisí automobilová doprava, 

která převyšuje jak nákladní a autobusovou dopravu, tak dopravu leteckou. V rozporu 

s klimatickými cíli byl vzrůstající trend emisí skleníkových plynů z dopravy v období 2000 

až 2018 o 54 %13 (od roku 1990 o 64,3%). Jedná se tak o téměř dvojnásobek průměrného 

nárůstu emisí z dopravy v zemích Evropské unie, který činil mezi lety 1990 a 2107 28,0 % (EU-

28).14 (Trend v jednotlivých zemích Evropské unie se v tomto období pohyboval mezi -20,7 % 

v Lichtenštejnsku po 206,0 % v Polsku.) Největší podíl na zvýšení emisí má právě 

automobilová doprava.  

 
9 Srovnání emisí skleníkových plynů na obyvatele. Fakta o klimatu. Dostupné z: 

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-vybrane-staty 
10 Za změny klimatu nemůžeme? Omyl, české emise CO₂ na hlavu patří mezi bohatými zeměmi 

k nejvyšším. iRozhlas.cz. 2018. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/klima-co2-

znecisteni-limity-brabec-cez_1812110600_jab 
11 Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy České republiky 2018. Energetický regulační úřad. 

Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf  
12 Automobilový průmysl 2019. Deloitte. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/deloitte-analytics/Automobilovy-

prumysl-znovuobjeveni-automobilu.pdf  
13 Zprávy o životním prostředí za rok 2018. CENIA. Dostupné z: https://www.cenia.cz/wp-

content/uploads/2019/12/Zprava_o_ZP_CR_2018.pdf  
14 Change in total greenhouse gas emissions from transport. European Environmental Agency. Dostupné 

z: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/change-in-total-ghg-emissions-7#tab-chart_3  

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-vybrane-staty
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/klima-co2-znecisteni-limity-brabec-cez_1812110600_jab
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/klima-co2-znecisteni-limity-brabec-cez_1812110600_jab
http://www.eru.cz/documents/10540/4580207/Rocni_zprava_provoz_ES_2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/deloitte-analytics/Automobilovy-prumysl-znovuobjeveni-automobilu.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/deloitte-analytics/Automobilovy-prumysl-znovuobjeveni-automobilu.pdf
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2019/12/Zprava_o_ZP_CR_2018.pdf
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2019/12/Zprava_o_ZP_CR_2018.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/change-in-total-ghg-emissions-7#tab-chart_3
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Obrázek 3: Rozložení celkových emisí skleníkových plynů (v tunách CO2 ekvivalentu) v ČR 

za rok 2016 v jednotlivých sektorech lidské činnosti. Roční objem emisí České republiky je 

131,31 mil. tun. V přepočtu na obyvatele to je 12,44 t CO2eq na obyvatele.15 

K naplňování klimatických závazků bylo představeno sdělení  Evropské komise Zelená dohoda 

pro Evropu (A European Green Deal).16 Sdělení představuje návrhy opatření, které mají zajistit 

dlouhodobou udržitelnost hospodářství v Evropské unii pomocí řešení klimatických 

a environmentálních výzev v rámci různých sektorů, s důrazem na  společenskou inkluzivnost 

a spravedlivost změn a dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050. Zelená dohoda 

pro Evropu zdůrazňuje, že opatření k řešení klimatické a environmentální krize mohou být 

úspěšná pouze tehdy, pokud budou propojená a budou přijímána systémově. Konkrétně 

se týká politických oblastí ochrany biodiverzity, potravinových řetězců („od zemědělce 

ke spotřebiteli“), udržitelného zemědělství, čisté energie, udržitelného průmyslu, výstavby 

a mobility, odstraňování znečištění prostředí a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. 

Z procesního hlediska Zelená dohoda zdůrazňuje, že je nutné environmentální a společenskou 

udržitelnost prosazovat v rámci všech sektorálních politik, pomocí různých typů finančních 

mechanismů (včetně úprav státních rozpočtů tak, aby byly podporovány environmentálně 

přínosné strategie), mobilizace výzkumu a inovací, vzdělávání a podpory sociální 

spravedlnosti. Finanční prostředky k naplnění těchto cílů budou mobilizovány v souladu 

s investičním plánem Zelené dohody pro Evropu a mechanismem pro spravedlivou 

transformaci a povinnou alokací v rámci nového víceletého finančního rámce pro roky 2021–

2027.17 

 
15 Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů detailně. Fakta o klimatu. Dostupné z: 

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail  
16 Zelená dohoda pro Evropu. Evropská komise. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs  
17 Financování ekologické transformace: investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus 

pro spravedlivou transformaci. European Commission. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_17  

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_17
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Jakou strategii z hlediska udržitelného ekonomického růstu 

a ochrany prostředí by měla Česká republika zaujmout, aby byly 

zachovány všechny stavební kameny kvality života jejích 

obyvatel? 

Vědecká obec v současnosti varuje, že výrazná transformace všech výše diskutovaných odvětví 

je nezbytná, neboť technologická řešení klimatické změny (např. odčerpávání skleníkových 

plynů z atmosféry) nejsou v současnosti proveditelná a jejich dopady jsou nejisté.18, 19 

Ani ekosystémově založená opatření jako masové vysazování stromů nejsou řešením – 

v globálním měřítku k nárůstu plochy lesů nedochází.20 

Strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030 (s výhledem do roku 2050), cíle a opatření 

na národní úrovni v České republice jsou v současnosti představeny v rámci Politiky ochrany 

klimatu v České republice (POK ČR), přijaté v roce 2017.21 Tato opatření jsou rozčleněna 

do sektorů průmyslu, energetiky, konečné spotřeby, dopravy, zemědělství a lesnictví, 

a odpadů.22 

Hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu však ukazují, že aby opatření byla 

úspěšná, musí být systémová a aplikovaná napříč sektory.23 To je patrné např. v případě 

automobilové dopravy, kde má snižování emisí jak technologické, tak společenské, 

ekonomické a environmentální aspekty. Z hlediska technologií je možné se zaměřit na snížení 

závislosti na benzínu a naftě; z hlediska ekonomiky investovat do rozvoje inovativních 

průmyslových odvětví a snížit tak závislost na automobilovém průmyslu; z hlediska životního 

prostředí pak investovat do infrastruktury železniční dopravy a hromadné dopravy 

jako klimaticky šetrných dopravních alternativ. Žádná z těchto změn však není možná 

samostatně, bez systematické práce s veřejností a změny chování a spotřebních vzorců 

ve prospěch nízkoemisních druhů dopravy. Systémová opatření jsou ve výsledku více efektivní 

z hlediska poměru nákladů a přínosů než oddělená sektorální opatření. 

Ze systémového hlediska je dále nutné soustředit se na holistická opatření, orientovaná 

na podstatu současných komplexních problémů a podporující řešení klimatické změny 

i dalších současných výzev (např. vzrůstající nerovnosti mezi kvalitou života, degradace 

životního prostředí, úbytku biodiverzity). Příklady těchto holistických opatření jsou: 

1. podpora efektivního fungování institucí a veřejné správy, 

2. inovace a investice do technologií a infrastruktury šetrných k životnímu prostředí, 

 
18 Negative emission technologies:  What role in meeting Paris Agreement targets? EASAC policy report 

35. EASAC. 2018. Dostupné z: 

https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Negative_Carbon/EASAC_Report_on_Negat

ive_Emission_Technologies.pdf  
19 Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat, Bonn, 

Germany. IPBES. 2019. Dostupné z: https://ipbes.net/global-assessment  
20 Global forest cover change over the last centuries. Our World in Data. Dostupné z: 

https://ourworldindata.org/forests#global-forest-cover-change-over-the-last-centuries  
21 Politika ochrany klimatu v České republice. Ministerstvo životního prostředí ČR. 2017. Dostupné z: 

https://www.mzp.cz/cz/politika_ochrany_klimatu_2017  
22 Tamtéž. 
23 Adaptation and Mitigation. The Intergovernmental Panel on Climate Change. Dostupné z: 

https://ar5-syr.ipcc.ch/topic_adaptation.php 

https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Negative_Carbon/EASAC_Report_on_Negative_Emission_Technologies.pdf
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Negative_Carbon/EASAC_Report_on_Negative_Emission_Technologies.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://ourworldindata.org/forests#global-forest-cover-change-over-the-last-centuries
https://www.mzp.cz/cz/politika_ochrany_klimatu_2017
https://ar5-syr.ipcc.ch/topic_adaptation.php
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3. podpora udržitelných způsobů života a chování, udržitelných typů životního stylu 

a spotřebních vzorců. 

Tyto typy mitigačních přístupů mají řadu pozitivních vedlejších efektů v oblasti klimatických 

cílů i nad jejich rámec, např. v oblastech veřejného zdraví, potravinové bezpečnosti, ochrany 

biodiverzity, kvality místního životního prostředí, přístupu k energiím, obživy a spravedlivého 

udržitelného rozvoje.24 

K podpoře mitigačních opatření je k dispozici řada nástrojů správy, mimo jiné nástroje 

ekonomické (uhlíková daň, obchod s emisními povolenkami, poplatky a příspěvky) 

či regulační. Hodnotící zpráva Mezinárodního měnového fondu25 ukazuje, že nejúčinnějšími 

opatřeními jsou uhlíková daň a obchodování s emisními povolenkami (Obrázek 4). 

Mezinárodní podpora těchto opatření ze strany České republiky je proto zásadní (vláda České 

republiky aktuálně zavedení uhlíkové daně nepodporuje26). 

Obrázek 4: Porovnání čtyř mitigačních opatření (uhlíková daň, obchod s emisními 

povolenkami, poplatky a příspěvky a regulace).27 

 
24 Tamtéž. 
25 How to mitigate climate change. International Monetary Fund. 2019. DOI:  

http://dx.doi.org/10.5089/9781498321228.089  
26 Reakce MŽP a MF na článek redaktorky Vlkové z MF Dnes: Za Česko zelenější. Vláda připravuje 

zdanění uhlí a plynu. Ministerstvo životního prostředí ČR. Dostupné z:  

https://www.mzp.cz/cz/news_20190817_reakceuhlikovadan  
27 Srovnání mitigačních opatření. Fakta o klimatu. Dostupné z: 

https://faktaoklimatu.cz/infografiky/mitigacni-opatreni-mmf  

http://dx.doi.org/10.5089/9781498321228.089
https://www.mzp.cz/cz/news_20190817_reakceuhlikovadan
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/mitigacni-opatreni-mmf
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V jakých činnostech (věda a výzkum, nové technologie, 

obnovitelné zdroje, odpadové hospodářství, práce s občanskou 

společností apod.) má Česká republika silné stránky, 

které mohou přispět k ochraně životního prostředí? 

Silné stránky CŘ jsou hlavně ve vývoji nových inovativních postupů a ekologicky šetrných 

technologií, které pomáhají snižovat emise CO2 vytvářené průmyslovou činností. Hlavní jsou 

samozřejmě veřejné výdaje proudící do VaV, které se v ČR zvýšily v letech 2010 až 2018 

z 0,65 % na 0,78 % HDP. ČR je silná v podpoře aplikovaného výzkumu (TRIO). V programu 

jsou podpořeny výhradně projekty realizované ve spolupráci podniků a výzkumných organizací 

a dosud bylo zrealizováno 498 projektů.28 Kromě zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti 

firem je cílem zvýšení počtu firem s vlastní výzkumnou aktivitou.  

V roce 2019 vznikla Inovační strategie ČR 2019–2030, která obsahuje 9 pilířů zahrnujících 

vzdělávání, výzkum, investice, digitalizaci a další okruhy. Pro oblast výzkumu je důležité 

vytvoření nového programu na podporu inovací The Country For The Future, který se zaměří 

na digitalizaci, chytré investice, robotizaci a automatizaci ve standartu Průmyslu 4.0.29 

Vzhledem k epidemii koronaviru se zvyšuje důležitost výzkumu ohledně netkaných textilií 

a nanotechnologií v Liberci, která je jednou z nejslibnějších ukázek aplikovaného výzkumu 

v ČR.30 

Krom výzkumu jsme úspěšní ve zvyšování přidané hodnoty ve výrobě. Od roku 2008 vzrostl 

podíl přidané hodnoty odvětví středně pokročilých a špičkových technologií na přidané 

hodnotě zpracovatelského průmyslu ze 42,5 % na 50,6 %. Největší měrou k tomu přispěly 

odvětví výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů 

a syntetického kaučuku v primárních formách, výroba elektrických motorů, generátorů, 

transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení, výroba motorových vozidel 

a jejich motorů a výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory. Poslední dvě 

jmenovaná odvětví mají zároveň největší podíl na přidané hodnotě odvětví středně pokročilých 

a špičkových technologií. Zatímco odvětví výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla 

a jejich motory má již od roku 2008 přibližně 20% podíl, odvětví výroba motorových vozidel 

a jejich motorů je nejrychleji rostoucím odvětvím, které v roce 2008 mělo 13 % a v roce 2017 

již 20% podíl na přidané hodnotě odvětví středně pokročilých a špičkových technologií.31 

Průmyslová výroba s sebou nese rizika, zejm. v oblasti nebezpečných odpadů, ČR ale má 

propracovaný systém s jejich nakládání a účinnou státní kontrolu (HNVO). 

 
28 Pilotní Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. EU MŽP 2020 - 

Evropská unie a Ministerstvo životního prostředí. 2020. Dostupné z: https://www.cr2030.cz/wp-

content/uploads/2020/06/Hodnot%C3%ADc%C3%AD-zpr%C3%A1va_SDGs_11.6._web.pdf  
29 Inovační strategie České republiky 2019–2030. RVVI 2019 - Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 2019. 

Dostupné z: https://www.countryforfuture.com/wp-content/uploads/2019/09/Inovacni-strategie-

CR_Country-for-Future.pdf  
30 Nanoroušky zažívají boom, výrobci jsou pod tlakem a nestíhají. Na účinné ústenky se čeká i déle než 

týden. Lidovky.cz. 2020. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/nanorousky-zazivaji-boom-

vyrobci-nestihaji-na-ucinne-ustenky-se-ceka-i-dele-nez-tyden.A200925_144247_ln_domov_liluj 
31 Pilotní Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. EU MŽP 2020 - 

Evropská unie a Ministerstvo životního prostředí. 2020. Dostupné z: https://www.cr2030.cz/wp-

content/uploads/2020/06/Hodnot%C3%ADc%C3%AD-zpr%C3%A1va_SDGs_11.6._web.pdf  

https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2020/06/Hodnot%C3%ADc%C3%AD-zpr%C3%A1va_SDGs_11.6._web.pdf
https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2020/06/Hodnot%C3%ADc%C3%AD-zpr%C3%A1va_SDGs_11.6._web.pdf
https://www.countryforfuture.com/wp-content/uploads/2019/09/Inovacni-strategie-CR_Country-for-Future.pdf
https://www.countryforfuture.com/wp-content/uploads/2019/09/Inovacni-strategie-CR_Country-for-Future.pdf
https://www.lidovky.cz/domov/nanorousky-zazivaji-boom-vyrobci-nestihaji-na-ucinne-ustenky-se-ceka-i-dele-nez-tyden.A200925_144247_ln_domov_liluj
https://www.lidovky.cz/domov/nanorousky-zazivaji-boom-vyrobci-nestihaji-na-ucinne-ustenky-se-ceka-i-dele-nez-tyden.A200925_144247_ln_domov_liluj
https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2020/06/Hodnot%C3%ADc%C3%AD-zpr%C3%A1va_SDGs_11.6._web.pdf
https://www.cr2030.cz/wp-content/uploads/2020/06/Hodnot%C3%ADc%C3%AD-zpr%C3%A1va_SDGs_11.6._web.pdf
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V rámci odpadového hospodářství má ČR vybudován robustní systém surovinové recyklace, 

který má dlouhou tradici a udržuje ČR na předních příčkách mezi členy EU.32 

Kromě rozšiřování počtu recyklovaných materiálů (recyklace potravinářských olejů, kovů 

a vyřazené elektroniky), je velkou výzvou finanční udržitelnost recyklačního systému, 

zejm. recyklace plastů.33 Zde je možným východiskem šetrné spalování odpadů a využití 

druhotného tepla k vytápění domácností, se kterou má ČR bohaté zkušenosti. Můžeme také 

využít zkušenosti s ekologicky udržitelným dálkovým vytápěním, jelikož tímto způsobem je 

v ČR vytápěno více než třetina všech domácností. 

V ČR mají dlouhou tradici různé ekologické a ochranářské občanské spolky, které se věnují 

ochranně krajiny více než 30 let. Zejm. jde o kontrolu dodržování zákonů a nařízení ze strany 

státu a soukromých firem. Fungují tak jako nezávislý kontrolní prvek a jakási protiváha 

státních agentur. Celý takový systém je pak více odolný vůči periodickým změnám politické 

reprezentace, legislativním úpravám a nedodržováním zákonného postupu ze strany státních 

či soukromých subjektů. Ve srovnání s EU byla také vyzdvihována kvalita procesu EIA.34 

Otázky klimatické změny a životního prostředí je nutné zohlednit také v mezinárodní rozvojové 

spolupráci České republiky. Ze strany vlády České republiky je za související aktivity 

zodpovědná Česká rozvojová agentura (ČRA, CzechAid). Související priority jsou obsaženy 

ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030.35 

Česká republika od roku 2010 poskytovala finanční prostředky na zvládání dopadů změny 

klimatu a snižování emisí v rozvojových zemích v objemu cca 200 milionů Kč ročně. Výše této 

podpory ale v roce 2017 klesla na 186 milionů korun.36 Z hlediska aktivit přímo zaměřených 

na negativní důsledky změny klimatu Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České 

republiky 2018–2030 plánuje velmi omezené a reaktivní kroky – zejména omezování lidských, 

environmentálních i ekonomických ztrát v důsledku katastrof.37 Také aktivity v rámci sektoru 

obecné ochrany životního prostředí jsou omezené a zaměřují se především na budování kapacit 

místní státní správy.38 

 
32 Češi jsou druzí největší třídiči odpadu v EU. K "barevnému" kontejneru to mají do sto metrů. 

ČTK/Aktualne.cz. 2017. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesi-jsou-druzi-nejvetsi-

tridici-odpadu-v-eu/r~b50140aa362b11e7b5e5002590604f2e/ 
33 Hospodářsko-politické konsekvence uplatňování administrativního monopolu při nakládání 

s obalovými odpady v České republice. Review, studie Národohospodářské fakulty VŠE. Centrum 

ekonomických a tržních analýz. 2017. Dostupné z: http://eceta.cz/wp-content/uploads/2017/10/R-E-

V-I-E-W-2017.pdf 
34 Občanův průvodce po procesu EIA. Arnika – Centrum pro podporu občanů. 2019. Dostupné z: 

https://arnika.org/obcanuv-pruvodce-po-procesu-eia/download/pruvodce-po-eia-2019-web-pdf-2  
35 Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030. Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR. 2017. Dostupné z: http://www.czechaid.cz/wp-

content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf  
36 Příspěvek ČR rozvojovým zemím na zvládání dopadů změny klimatu klesl. Jak to bude dál vláda zatím 

nerozhodla. České fórum pro rozvojovou spolupráci. 2019. Dostupné z: 

http://www.fors.cz/2019/09/26/prispevek-cr-rozvojovym-zemim-na-zvladani-dopadu-zmeny-

klimatu-klesl-jak-to-bude-dal-vlada-zatim-nerozhodla/#.XouniXLgqGI  
37 Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018–2030. Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR. 2017. Dostupné z: http://www.czechaid.cz/wp-

content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf 
38 Obecná ochrana životního prostředí. Česká rozvojová agentura. Dostupné z: 

http://www.czechaid.cz/temata/dvoustranne-projekty-v-zahranici/obecna-ochrana-zivotniho-

prostredi/  

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesi-jsou-druzi-nejvetsi-tridici-odpadu-v-eu/r~b50140aa362b11e7b5e5002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesi-jsou-druzi-nejvetsi-tridici-odpadu-v-eu/r~b50140aa362b11e7b5e5002590604f2e/
http://eceta.cz/wp-content/uploads/2017/10/R-E-V-I-E-W-2017.pdf
http://eceta.cz/wp-content/uploads/2017/10/R-E-V-I-E-W-2017.pdf
https://arnika.org/obcanuv-pruvodce-po-procesu-eia/download/pruvodce-po-eia-2019-web-pdf-2
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf
http://www.fors.cz/2019/09/26/prispevek-cr-rozvojovym-zemim-na-zvladani-dopadu-zmeny-klimatu-klesl-jak-to-bude-dal-vlada-zatim-nerozhodla/#.XouniXLgqGI
http://www.fors.cz/2019/09/26/prispevek-cr-rozvojovym-zemim-na-zvladani-dopadu-zmeny-klimatu-klesl-jak-to-bude-dal-vlada-zatim-nerozhodla/#.XouniXLgqGI
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf
http://www.czechaid.cz/temata/dvoustranne-projekty-v-zahranici/obecna-ochrana-zivotniho-prostredi/
http://www.czechaid.cz/temata/dvoustranne-projekty-v-zahranici/obecna-ochrana-zivotniho-prostredi/
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Z hlediska proaktivních strategií v jednotlivých sektorech souvisejících s klimatickou změnou 

se v současnosti rozvojová spolupráce České republiky soustředí převážně na zemědělství, 

mj. zvyšování efektivity zemědělské produkce a drobných zemědělců, podporu organického 

zemědělství a posilování kapacit vzdělávacích a poradenských služeb (Obrázek 5). Projekty 

v lesnictví se orientují především na řešení problematiky rekultivace degradovaných půd, 

zlepšení lesního plánování či obnovu místních ekotypů dřevin.39 

Klíčovým zaměřením rozvojové spolupráce České republiky je oblast výroby a dodávky energie, 

kde je využíváno know-how českých firem a jsou posilovány místní kapacity, např. ve využívání 

alternativních energetických zdrojů (solární systémy pro ohřev vody, bioplyn nebo kotle 

na biomasu), zvyšování energetické účinnosti pomocí modernizace stávajících energetických 

systémů, podpora při budování a údržbě infrastruktury a investice do obnovitelných zdrojů 

energie.40 

 

Obrázek 5: Sektorální zaměření projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.41 

Stejně jako v případě vnitrostátních přístupů k mitigaci klimatické změny platí, že v zahraniční 

rozvojové spolupráci související s klimatickou změnou by měly být podporovány systémové 

přístupy. Z hlediska změny klimatu, ochrany životního prostředí a zvyšování kvality života 

se v současnosti považuje za klíčovou struktura a funkce systémů produkce potravin, 

tedy celkově uspořádání řetězce mezi produkcí, zpracováním, obchodováním, transportem 

a spotřebou potravin. Vzhledem ke skutečnosti, že zemědělství (a související jevy, 

jako např. odlesňování) je jedním z nejvýznamnějších současných hnacích sil klimatické 

 
39 Zemědělství a lesnictví. Česká rozvojová agentura. Dostupné z: 

http://www.czechaid.cz/temata/dvoustranne-projekty-v-zahranici/zemedelstvi-lesnictvi-a-rybolov/  
40 Výroba a dodávky energie. Česká rozvojová agentura. Dostupné z: 

http://www.czechaid.cz/temata/dvoustranne-projekty-v-zahranici/vyroba-a-dodavky-energie/  
41 Co děláme. Česká rozvojová agentura. Dostupné z: http://www.czechaid.cz/nase-aktivity/co-delame/  

http://www.czechaid.cz/temata/dvoustranne-projekty-v-zahranici/zemedelstvi-lesnictvi-a-rybolov/
http://www.czechaid.cz/temata/dvoustranne-projekty-v-zahranici/vyroba-a-dodavky-energie/
http://www.czechaid.cz/nase-aktivity/co-delame/
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změny, které zároveň zásadně ovlivňuje životní prostředí i kvalitu života, by měla práce s aktéry 

v zemědělství představovat jednu z priorit rozvojové spolupráce České republiky. Konkrétně 

se jedná např. o podporu udržitelných a klimaticky přívětivějších metod namísto pěstování 

tzv. tržních plodin určených k exportu a budování zemědělských systémů méně závislých 

na hnojivech a pesticidech. V tomto ohledu jsou v současnosti podporovány např. přechody 

na agroekosystémové zemědělství a omezení degradace půdy související s intenzivním 

zemědělstvím. Nutná je ale též podpora zastřešujících opatření, jako např. tvorby vhodných 

a decentralizovaných politik, podpora přístupu k půdě, budování místních kapacit, přenos 

know-how, podpora budování systémů včasného varování nebo opatření k zadržování vody 

v krajině.42, 43 

Obecně se ukazuje přínosným zacílení projektů oficiální dvoustranné rozvojové spolupráce 

na hlubší socio-ekonomické a environmentální základy kvality života obyvatel a fungování 

institucí a státní správy, které vytvářejí nezbytný širší rámec pro přijímání klimatických 

opatření. Z tohoto hlediska jsou významné projekty přenosu technologií, know-how a inovací, 

stejně jako budování kapacit k monitoringu a reportování environmentálních a klimatických 

cílů, např. cílů udržitelného rozvoje (Sustainability Development Goals, SDGs) 

či ekosystémového účetnictví Organizace spojených národů (UN System of Environmental-

Economic Accounting - Experimental Ecosystem Accounting,  SEEA EEA). 
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Úvod do problematiky 

26 členských států EU se v závěrech Evropské rady v prosinci 2019 přihlásilo k dosažení cíle 
klimatické neutrality v Evropské unii do roku 2050. Dohodu podpořilo i Česko, které ji dříve 
blokovalo. Pohledem do historie první balíček opatření EU v oblasti klimatu a energetiky byl 
dohodnut v roce 2008. Ten mimo jiné stanovil i cíle pro rok 2020, a to snížení emisí 
skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním v roce 1990, zvýšení podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na 20 % a zvýšení energetické účinnosti o 20 %. Aktuální cíl pro rok 
2030 je snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990, zvýšení 
energetické efektivity o 32,5 % a navýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie 
na 32 %. 

Komise však zároveň ve sdělení Zelená dohoda pro Evropu avizovala navýšení klimatických 
ambicí pro rok 2030 a 17. září publikovala sdělení a dopadové analýzy, které navrhují 
stanovit cíl snížení emisí na 55 %. Komise se rozhodla pro zvýšení cílů pro rok 2030, jelikož 
projekce stávající ambice nedosahovala klimatické neutrality do roku 2050. Splnění tohoto 
cíle má napomoci opatření v oblastech čisté energie, průmyslu, zemědělství, oběhového 
hospodářství, využívání půdy a lesnictví, snižování emisí CO2 z dopravy a unijních pravidel 
pro obchodování s emisemi. Komise avizovala, že do června 2021 představí návrh revizí 
konkrétních legislativních opatření, které umožní dosažení tohoto cíle. Klimatické cíle EU 
jsou navrženy tak, aby vedly k řadě dalších přínosů – kromě snížení závislosti na dovozu 
energií také např. k vytváření pracovních míst a zvýšení konkurenceschopnosti EU. K 
podpoře souvisejícího výzkumu a inovací je vyhrazeno financování z programu Evropské 
komise Horizon 2020.   



Rámec kulatého stolu 

V pátek 30. října 2020 se konala diskuse v rámci kulatého stolu Národního konventu o EU 
na téma Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030. Cílem 
diskuse byla výměna názorů, která slouží jako vodítko pro vypracování doporučení týkajících 
se priorit ČR v evropských politikách. Jako hlavní okruhy byly definovány následující otázky: 

• Jaké by měly být priority České republiky v klimatické agendě v návaznosti na 
zvýšené ambice EU do roku 2030 a v jakých oblastech by ČR měla být více 
proaktivní pro splnění svých mezinárodních závazků? 

• Jakou strategii z hlediska udržitelného ekonomického růstu a ochrany prostředí 
by měla Česká republika zaujmout, aby byly zachovány všechny stavební kameny 
kvality života jejích obyvatel? 

• V jakých činnostech (věda a výzkum, nové technologie, obnovitelné zdroje, odpadové 
hospodářství, práce s občanskou společností apod.) má Česká republika silné 
stránky, které mohou přispět k ochraně životního prostředí? 

Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro politiku a společnost (IPPS).  

Stanoviska k tématu vypracovaly následující instituce: 

• Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) a Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky (MPO) (společné stanovisko), 

• Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), 

• Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP). 

Úvodní slovo pronesl ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády České 
republiky Štěpán Černý, který zdůraznil, že nezávisle na pozici české vlády v EU existuje 
široká shoda na potřebě řešit klimatickou krizi a zvyšovat klimatické ambice. Koncepční 
materiál Zelená dohoda pro Evropu se v tomto ohledu nedávno stal vodítkem k promítnutí 
klimatické ambice do všech politik EU (např. rozpočtové, sociální, dopravní, energetické, 
zemědělské, atd.). V současnosti jsou projednávány navazující emisní cíle do roku 2030, 
přičemž pozice vlády v těchto diskusích bude podmíněna nyní zpracovávanou analýzou 
dopadů. 

 

Prezentace podkladového dokumentu 

Podkladový dokument za Institut pro politiku a společnost prezentovala jeho autorka 
Zuzana Harmáčková. Snižování emisí skleníkových plynů, motivované snahou nepřekročit 
do konce století kritickou hranici globálního oteplování o 2°C oproti předindustriálnímu 
období, se České republice daří plnit, převážně však v důsledku rychlého poklesu emisí díky 
transformaci po roce 1990. V posledních deseti letech se emise výrazněji snižovat nedaří, 
přičemž např. v dopravě výrazně rostou. Emisní scénáře Mezivládního panelu pro 
klimatickou změnu (IPCC) přitom ukazují, že aby bylo možné předejít zásadním negativním 
důsledkům klimatické změny, je nezbytné přijmout výrazná mitigační opatření (mj. formou 
snižování emisí skleníkových plynů) i adaptační opatření. Politika ochrany klimatu v České 
republice se soustředí primárně na sektorální přístupy (v průmyslu, energetice, konečné 
spotřebě, dopravě, zemědělství a lesnictví, a odpadovém hospodářství).  



Hodnotící zprávy IPCC zároveň poukazují na skutečnost, že pro úspěšnou implementaci 
ambicióznějších emisních cílů v budoucnu jsou navíc klíčová také systematická řešení 
zahrnující podporu efektivního fungování institucí a veřejné správy, inovace a investice 
do technologií a infrastruktury šetrných k životnímu prostředí, podpora udržitelných způsobů 
života a chování, a udržitelných typů životního stylu a spotřebních vzorců. V ekonomické 
oblasti se podle hodnocení IPCC jeví jako účinné uhlíková daň a obchod s emisními 
povolenkami. Pro Českou republiku je klíčová vazba klimatické agendy na otázky 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti. V tomto ohledu je významná strategie Evropské 
komise Zelená dohoda pro Evropu představující klimatickou mitigaci a adaptaci jako 
příležitost pro společenské, technologické i environmentální inovace. Plné využití těchto 
synergií je však podmíněno strategickými investicemi z plánu Zelené dohody (stejně jako 
např. Národního plánu obnovy, které se neomezují pouze na konzervaci statutu quo.   

 

Prezentace stanovisek 

Společné stanovisko za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky prezentoval ředitel Odboru energetiky 
a ochrany klimatu MŽP Pavel Zámyslický. 

Podle něj je nutné zaměřit se na efektivní využití finančních prostředků dostupných pro 
plnění ambice Zelené dohody pro Evropu a dalších mechanismů. Je nutné nepodporovat 
investice, které pomáhají odvětvím v současnosti již dlouhodobě neudržitelným z hlediska 
konkurenceschopnosti i ochrany klimatu. V České republice je v tomto ohledu potřeba 
překonat řadu překážek, např. závislost produkce elektrické a tepelné energie na hnědém 
uhlí apod. 

MŽP a MPO spatřují největší potenciál do roku 2030 v dekarbonizaci sektoru energetiky 
a snížení závislosti České republiky na fosilních palivech, ruku v ruce s rozvojem 
obnovitelných zdrojů energie. Za významné je považováno snižování emisí v dopravě 
a průmyslu pomocí elektrifikace, stejně jako zvyšování energetické účinnosti budov, 
průmyslu i dopravy. MPO v současné době zpracovává ve spolupráci se Svazem průmyslu a 
dopravy ČR studii dekarbonizace, která podrobně analyzuje možnosti snižovaní objemu 
vypouštěných emisí skleníkových plynů. Studie pokrývá hlavně sektory hutnictví, 
chemického průmyslu, výroby cementu, výroby vápna, papírenského průmyslu a 
keramického průmyslu.  

Cílem investic v rámci Zelené dohody pro Evropu by měla být transformace v nová odvětví 
a pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, která se nepřesunou mimo EU. Je nutné zajistit, 
aby investice do technologií a výstavby infrastruktury na následující desítky let již byly 
v souladu s probíhající transformací směřující ke klimatické neutralitě. Jinak hrozí velké riziko 
zmařených investic a zvyšování již tak vysokých nákladů celé transformace. Oblasti, 
které nesmí zůstat pozadu, jsou cirkulární ekonomika, automatizace a digitalizace. Z 
hlediska environmentálních opatření by prioritou měl být urychlený přechod k přirozené 
druhové skladbě při obnově lesů, podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích a 
zadržování vody v krajině 

Stanovisko Českého hydrometeorologického ústavu prezentoval vedoucí Oddělení 
klimatické změny ČHMÚ Radim Tolasz. 



Radim Tolasz zdůraznil význam zakládání rozhodovacích procesů na dostupných vědeckých 
poznatcích a datech („evidence-based policy making“). V tomto ohledu vyzdvihl roli ČHMÚ 
a dalších institucí poskytujících data a podklady pro výkon státní správy a vytváření politik 
a strategií. Rovněž uvedl, že pro Českou republiku je klíčové porovnávat a případně dávat 
návrhy a záměry do souladu s mezinárodními výstupy, které v této oblasti reprezentuje 
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Současné výzkumné iniciativy ČHMÚ 
(např. projekt PERUN) mají za cíl mj. připravit podklady pro aktualizaci strategických 
materiálů souvisejících se změnou klimatu v České republice. 

Zvýšené klimatické ambice EU počítají se snížením celkových emisí skleníkových plynů 
o 55 % nebo o 60 % oproti roku 1990. Podle Národní inventarizace emisí a propadů 
skleníkových plynů z roku 2020 byly v České republice v roce 1990 celkové emise CO2eq 
s LULUCF a nepřímými emisemi 193,4 Mt. Ambice EU by pro ČR znamenala pro 55% 
snížení emisí CO2eq z 193,4 Mt v roce 1990 na 87,4 Mt v roce 2030 a pro 60% snížení emisí 
CO2eq z 193,4 Mt v roce 1990 na 77,4 Mt v roce 2030. Oba návrhy EU jsou mezi 
modelovými odhady IPCC pro zvýšení teploty nad 1,5 °C, ale pod 2 °C. Z hlediska 
dlouhodobé inventarizace emisí skleníkových plynů v ČR je v poslední době patrný přechod 
sektoru LULCF z emisního propadu na zdroj v důsledku současného rapidního odlesňování. 

Stanovisko Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy prezentoval jeho 
ředitel Jan Frouz. 

Jan Frouz upozornil na závažnost případných dopadů klimatické změny a vyzdvihl nutnost 
zaměřovat se na opatření zajišťující synergii mezi mitigačním a adaptačním efektem, 
např. přírodě blízká opatření zadržující vodu v krajině. Zdůrazněna byla klíčová role výzkumu 
a inovací pro udržení tempa se světovým technologickým, ekonomickým i společenským 
vývojem, a v návaznosti na to nutnost spolupráce a přenosu znalostí mezi výzkumnou, státní 
a soukromou sférou. 

Stanovisko zmiňuje, že stanovení klimatických cílů není pouhou politickou deklarací, 
ale odráží nejlepší dostupnou znalost chování globálního klimatického systému a riziko 
eskalace globálních teplot a jejich negativních dopadů na životy lidí, které se mohou 
nelineárně zvyšovat. Česká republika přitom zaostává za svými možnostmi a potřebná 
klimatická opatření netvoří vzájemně provázaný komplexní celek. Bylo by naléhavě zapotřebí 
zorganizovat širokou diskusi především s odbornou veřejností (v čele s univerzitami a 
Akademií věd ČR), ale i a angažovat i politickou, občanskou a zejména podnikatelskou sféru. 
Jejím cílem by mělo být připravit celkovou realistickou, ale i ambiciózní vizi. Současně je 
ovšem zapotřebí připravit konkrétní projekty, které tuto vizi mohou naplnit. Zásadní rolí v 
tomto procesu je úloha vědy, výzkumu, vývoje a inovací a komercializace nových technologií 
a v té souvislosti je nezastupitelný význam univerzit. 

Hlavní prioritou České republiky, nejen v oblasti klimatické agendy, by mělo být posílení 
evidence-based policy. Měly by být vytvářeny, udržovány, podporovány a respektovány 
platformy schopné v přiměřeném čase syntetizovat vědecké poznatky v dané oblasti, 
formulovat scénáře možných dopadů v reakci na nečekané výzvy a ve střednědobém 
horizontu pak připravovat podrobnější studie směřující k podpoře rozhodovacích procesů. 
Měly by být více podporovány studie sledující dopady jednotlivých procesů na ekonomiku 
i na přírodní systémy, jejich schopnost poskytovat ekosystémové služby a zpětně pak 
dopady případných výpadků poskytování těchto služeb na ekonomiku. Z výzkumu vyplývá 
klíčová role konkrétních, praktických a plošně aplikovaných incentiv, které budou měnit tržní 
rozhodnutí firem a domácností. Klíčové jsou patrně především: účinná cena uhlíku (funkční 



EU ETS, uhlíková daň pro ostatní odvětví), efektivní regulace (automobilový průmysl, rozvoj 
cirkulární ekonomiky, reforma zemědělství a lesnictví aj.) a motivační pravidla dotačních 
programů (především v zemědělství). Česká republika jako výrazně proexportní ekonomika 
by se měla pokusit využít stávající snahy o klimatickou neutralitu nejen ke snížení vlastních 
emisí a ke svojí adaptaci na měnící se klima, ale také využít snahy dalších států v tomto 
směru jako exportní příležitosti pro náš vlastní průmysl zejména v otázce vývoje nových 
technologií směřujících k energetickým úsporám a využití obnovitelných zdrojů. 

 

Shrnutí diskuse 

Následnou diskusi moderoval Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost. 

Během diskuse byla identifikována nutnost většího důrazu na příležitosti plynoucí 
z transformace k nízkoemisní budoucnosti, např. ve formě modernizace a inovace 
(společenské, přírodě blízkých opatření i technologické). Rovněž i nutnost pochopení vysoké 
ceny neaktivity či nedostatečné aktivity v případě klimatické změny a jejích zásadních 
dopadů. 

Nutná je rovněž spolupráce napříč sektory a napříč veřejnou, soukromou a výzkumnou 
sférou a také sledování a přizpůsobování se aktuálním trendům (např. v technologiích, 
energii a inovacích). 

Zmíněn byl vysoký přínos mezisektorálních platforem, a to současně s tím, že jich je v ČR 
stále nedostatek v důsledku rigidity státní správy. 

Mezery jsou i v naplňování koncepčních dokumentů a politik souvisejících se změnou 
klimatu v ČR, jako důsledek nedostatku politické vůle, nikoli nedostatku dostupných 
mechanismů financování. 

Za neuspokojivou byla označena absence nadresortního orgánu pro dekarbonizační agendu 
a jako zatím nedostatečné lze považovat využití fondů (Národní fond obnovy, Modernizační 
fond, Fond pro spravedlivou transformaci) k výraznější transformaci ekonomiky (namísto 
udržování statutu quo). 

Slabou stránkou je rovněž absence výraznější změny např. lesnické a zemědělské praxe 
ve světle klimatické změny a nutnost zahrnout tyto změny do vznikajících a aktualizovaných 
lesnických a zemědělských politik. 

Jako nedostatečná byla zmíněna i snaha zapojit veřejnost a nevládní sektor do utváření 
politik souvisejících se změnou klimatu. 

V rámci diskuse bylo možné pozorovat odlišné názory zejména mezi zástupci 
reprezentujícími průmyslová odvětví a ochránci životního prostředí. Na mnoha tématech 
nicméně panovala shoda. 

  



Navrhovaná doporučení  

Z výše uvedené diskuze vyplynula následující doporučení: 

1. Problematika změny klimatu a klimatických cílů by v České republice měla být řešena 
strategicky a koordinovaně, ve spolupráci mezi resorty a sektory. Zásadním 
přínosem by byla minimalizace resortismu a zintenzivnění spolupráce v rámci 
platforem zaměřených na integrované řešení klimatické problematiky 
a identifikaci souvisejících příležitostí. Klíčové je také zlepšení znalostní výměny 
a spolupráce mezi veřejnou správou, občanskou společností a soukromým sektorem. 
Důležitá je podpora zapojování nestátního sektoru do konzultací. 

2. Rozhodování související s klimatickou změnou je nutné zakládat na aktuálních 
vědeckých poznatcích a datech a na analýze dopadů jednotlivých opatření, a to 
na úroveň jednotlivých států. V této souvislosti je klíčový vznik platforem 
umožňujících výměnu znalostí mezi vědou a politikou, podpora monitorovacích 
programů a výzkumu. Posilováno by rovněž mělo být sdílení dat a rozšiřování 
datové základny. 

3. Prioritou by mělo být důslednější naplňování existujících politik a strategických 
dokumentů s návazností na změnu klimatu a klimatické cíle. Nutné je stanovení 
měřitelných cílů v rámci politik a strategických dokumentů, a jejich pravidelné 
vyhodnocování. 

4. Prioritizována by měla být přírodě blízká mitigační a adaptační opatření, která mají 
řadu pozitivních environmentálních i společenských efektů. V tomto ohledu jsou 
klíčová přírodě blízká opatření k zadržení vody v krajině, udržitelné způsoby 
zemědělství a urychlené přizpůsobení lesnické praxe např. podporou přirozené 
druhové skladby lesů. 

5. Z ekonomického hlediska se pro dosažení klimatických cílů jako klíčová jeví 
fungování mechanismů EU-ETS. V investicích v rámci cílů Zelené dohody pro Evropu 
či Národního plánu obnovy je klíčové soustředit se na systematickou transformaci 
ekonomických odvětví, podporu společenských inovací i technologických inovací 
směřujících k energetickým úsporám a využití obnovitelných zdrojů s exportním 
potenciálem. 

Tento text není prostým zápisem jednotlivých příspěvků, které byly v diskusi předneseny. 
Neobsahuje tedy vše, co bylo v diskusi řečeno a nevyjadřuje názor všech účastníků na 

všechna diskutovaná témata. Jedná se o shrnutí nejdůležitějších bodů a formulaci 
doporučení na základě proběhlé diskuze. 

Národní konvent o Evropské unii představuje diskuzní platformu, která je stálým místem  
pro debatu o evropských otázkách v ČR. 

Projekt, koordinovaný na půdě Úřadu vlády České republiky, propojuje zástupce vlády, 
obou komor Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, odbornou veřejnost, neziskový 

sektor a sociální partnery a další zainteresované aktéry. 

Více o Národním konventu najdete na internetových stránkách www.narodnikonvent.cz 
Twitteru @KonventEU a instagramovém profilu @narodnikonvent. 

http://www.narodnikonvent.cz/
https://www.instagram.com/narodnikonvent/
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