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Navrhované změny v legislativě změny klimatu 
Ing. Ondřej Boreš, Ministerstvo životního prostředí, odbor změny klimatu 

 

1. Úvod 
Globální změna klimatu je dnes považována za velkou hrozbu pro celé lidstvo. Podle 

nejnovější 4. hodnotící zprávy IPCC jsou globální změny klimatu s vysokou 

pravděpodobností způsobeny narůstající koncentrací skleníkových plynů 

antropogeního původu. I když lze nalézt studie, které tvrdí, že kauzalita mezi 

globálními změnami klimatu a množstvím skleníkových plynů je nejasná. Upozorňují, 

že samotné globální změny klimatu mohou být příčinou narůstajícího obsahu 

skleníkových plynů v atmosféře).  

 

Ačkoliv nebyla kauzalita stoprocentně prokázána, začali se na mezinárodní úrovni 

podnikat kroky nejen k zabránění samotné změny, ale i na přizpůsobení se těmto 

změnám. Tyto snahy vyústily v podpis Kjótského protokolu. Jeho platnost však vyprší 

v roce 2012 a především politická reprezentace Evropské unie (EU) se snaží o 

mezinárodní dohodu po roce 2012. Jako stěžejní tak bývá označováno jednání na 

konferenci o změně klimatu v prosinci 2009 v Kodani. EU se profiluje jako hlavní 

tahoun jednání o změně klimatu a přistoupila proto k přijetí tzv. Klimaticko-

energetického balíčku, který by měl být jasným signálem pro ostatní země o 

opatřeních a závazcích, které EU realizuje i bez ohledu na výsledek jednání.  

 

2. Klimaticko – energetický balíček 
EK zveřejnila 23. ledna 2008 čtveřici legislativních návrhů:  

• revizi směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů (EU ETS);  

• rozhodnutí o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových 

plynů;  

• směrnici o geologickém ukládání CO2 (CCS);  

• směrnici na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů – gesce MPO 

Celý balíček byl schválen v prosinci 2008 a oficiálně podepsán českým 

předsednictvím 23. dubna 2009. 
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2.1. Revize směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů (EU ETS) 

 

Návrh revize Směrnice vychází ze zkušeností získaných během prvního 

obchodovacího období (2005 – 2007) a za cíl má především zefektivnění 

Evropského systému emisního obchodování (EU ETS) jak z hlediska nákladové 

efektivnosti, tak z hlediska efektivnosti environmentální. Základní návrhy úpravy lze 

shrnout do tří bodů: 

 

2.1.1. Působnost Směrnice – Směrnice bude nově zahrnovat i emise CO2 z 

petrochemického průmyslu a z výroby čpavku a hliníku. Její působnost bude rovněž 

rozšířena na emise dalších skleníkových plynů (N2O či PFC). Naopak ze systému 

bude možné vyjmout malá spalovací zařízení s projektovaným tepelným příkonem 

pod 35 MW a produkující méně než 25 000 tun CO2 ročně, jejichž účast v ETS není 

efektivní. Podmínkou vyřazení malých zařízení z EU ETS však je, že na ně bude 

muset být uplatněn jiný nástroj na snižování emisí skleníkových plynů tak, aby také 

tato zařízení přispěla ke snížení emisí. 

 

2.1.2. Harmonizace systému a zvýšení předvídatelnosti – Komise navrhla vytvořit 

„strop“ emisí skleníkových plynů platný pro celou Evropskou unii. Jeho konstrukce 

bude vycházet z alokace v letech 2008 – 2012 a pomocí lineárního koeficientu 1,74 

% se bude snižovat až do roku 2020. Množství vypuštěných emisí zařízeními v EU 

ETS v celé EU by tak mělo být v roce 2020 1,720 mld. tun CO2, což je o 21 % méně 

než v roce 2005. 

 

Zároveň byla aukce určena základním nástrojem pro přidělování povolenek, a to pro 

sektor výroby elektřiny a CCS ve výši 100 % od roku 2013 (s výjimkou pro výrobce 

elektřiny v ČR, Polsku a dalších několika zemí). Ostatní sektory by měly dostat 

povolenky z části zdarma (v roce 2013 ve výši 80%) s tím, že k roku 2020 se toto 

množství bude postupně snižovat, a v roce 2020 bude přidělováno zdarma pouze 30 

%. V rámci solidarity by měla mít ČR možnost alokovat 118 % množství emisí z roku 

2005. Podmínkou aukcí je, že aukce se může zúčastnit jakýkoliv provozovatel 

v jakémkoliv členském státě. Alespoň 50 % z výnosů z aukcí by mělo být použito na 

projekty snižující emise skleníkových plynů (OZE, příspěvky do mezinárodních 
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fondů, výzkum CCS atd.), zároveň Komise navrhuje možné snížení daní z příjmů pro 

takto zatížené provozovatele.  

 

Zároveň je však nutné předejít „úniku uhlíku“ do zemí, které nesnižují emise 

skleníkových plynů (alokací zdarma pro ohrožené sektory, zavedení cla na výrobky 

ze zemí bez aktivní politiky proti změně klimatu, apod.). Případné kroky v této otázce 

budou podniknuty po roce 2011. Povolenky, které budou alokovány zdarma, by měly 

být přiděleny na základě jednotného benchmarkingu. Bude také vytvořena jednotná 

rezerva pro nové zdroje na evropské úrovni ve výši 5 %. Dalšími oblastmi, které 

navrhuje Komise sjednotit, jsou ověřování emisí a s tím související akreditace 

ověřovatelů skleníkových plynů. 

 

2.1.3. Ostatní – Návrh upravuje také zahrnutí CCS (Carbon Capture and Storage – 

zachytávání a ukládání uhlíku) do EU ETS. 

 

Upraveno je rovněž využití jednotek CER a ERU z projektových mechanismů. 

 

2.2. Rozhodnutí o rozdělení úsilí k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových 
plynů 

 

Cílem rozhodnutí je implementace závěrů Evropské rady z března 2007, kdy hlavy 

vlád jednotlivých členských zemí EU schválily ve svých závěrech mj.: 

 

- nezávislý cíl snížit v rámci EU celkové emise skleníkových plynů nejméně o 20 % 

do roku 2020 vůči roku 1990 (tento cíl je nezávislý vůči výsledku mezinárodních 

vyjednávání o podobě budoucích závazků po roce 2012 tj. po ukončení prvního 

kontrolního období Kjótského protokolu), 

 

- cíl snížit celkové emise skleníkových plynů v rámci skupiny rozvinutých zemí o 30 

% do roku 2020 vůči roku 1990 (jedná se o návrh konkrétního cíle ze strany EU pro 

mezinárodní vyjednávání o nastavení budoucích závazků po roce 2012). 

 

Členské státy EU by měly dosáhnout 20% resp. 30% redukčního cíle 

prostřednictvím rozdělení úsilí v období 2013 - 2020 (viz. obrázek), za účelem 
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redukce emisí skleníkových plynů, mezi systémem obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů (21% emisní redukce vůči roku 2005) a ostatními sektory, 

které nejsou zahrnuty v EU ETS (10% emisní redukce vůči roku 2005). Redukční 

úsilí je rozděleno mezi členské státy s ohledem na princip solidarity a udržitelného 

ekonomického růstu v rámci EU, přičemž kriteriem rozdělení úsilí je současný HDP 

na obyvatele a jeho očekávaný růst. V rámci přerozdělení bude ČR umožněno 

vypustit v roce 2020 v sektorech mimo EU ETS o 9 % emisí více než v roce 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti s plněním a implementací redukčních závazků mohou členské státy 

naplnit tyto cíle prostřednictvím tzv. flexibilních mechanismů. Součástí rozhodnutí je 

návrh na využití kreditů z projektů snižujících emise skleníkových plynů v zemích 

třetího světa až do výše 3% emisí skleníkových plynů v rámci sektorů, které nejsou 

zahrnuty v EU ETS. Tento návrh se vztahuje k roku 2005 a je podmíněn uzavřením 

mezinárodní dohody o budoucím režimu po roce 2012. 

 

2.3. Směrnici o geologickém ukládání CO2 (CCS) 

 

Hlavním důvodem návrhu směrnice o geologickém ukládání CO2 (CCS) je vytvoření 

právního rámce pro rozvoj technologie CCS v Evropě a posílení předpokladů 

pro dosažení dlouhodobého globálního cíle, jenž představuje emisní redukce k roku 

2050 o 50% v porovnání s rokem 1990. K dosažení tohoto cíle již nestačí běžně 

využívané nástroje, jako například lepší energetická efektivnost a vyšší využití 

obnovitelných zdrojů energie, ale například moderní technologie právě typu CCS. Dle 
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vstupních analýz se předpokládá příspěvek CCS ke snížení emisí v Evropě na úrovni 

14 % do roku 2030.  

 

Technologii CCS je možné definovat jako systematické ukládání oxidu uhličitého 

zachyceného při spalování nebo zpracování fosilních paliv do stabilních geologických 

formací a zabránění jeho zpětného uvolnění do atmosféry. Návrh směrnice umožní 

zaměření se na bezpečnostní aspekty využití této technologie a odstranění 

regulatorních překážek, které brání širšímu využití CCS v Evropě. Zdali se CCS 

prosadí v širším měřítku, bude především záležet na uhlíkovém trhu a ceně 

technologie, což ovlivní komerční aplikaci v podmínkách EU. V březnu 2007 bylo 

Evropskou Radou prohlášeno, že v první fázi je záměr EK stimulovat výstavbu a 

provoz až 12-ti pilotních projektů do roku 2015 v jednotlivých členských státech. 

Iniciativu vyjádřila Velká Británie a Nizozemsko. Na podporu demonstračních 

projektů bylo vyčleněno 300 milionů povolenek z EU ETS. S předpokládaným 

významnějším komerčním nasazením se počítá až po roce 2020, kdy by plnění 

náročných emisních redukčních cílů mělo být bez využití CCS postupně nákladnější.  

 

2.4. Směrnici na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů 
 

Návrh směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie uvádí do praxe závazky 

přijaté na jednání Evropské rady v březnu 2007 (závazek dosažení podílu 20% 

energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě a dosažení 10% podílu biopaliv 

v dopravě do roku 2020). 

 

Směrnice mj. navrhuje rozdělení závazku 11,5% podílu OZE na spotřebě do roku 

2020 mezi jednotlivé členské státy (aktuální výše podílu energie z OZE v EU je 

8,5%). Směrnice zavazuje členské státy k dosažení stanoveného závazného cíle 

podílu OZE, nicméně v kompetenci jednotlivých členských států zůstává rozdělení 

tohoto závazku mezi dotčené sektory (energetika, vytápění/klimatizace, doprava) tak, 

aby nejlépe vyhovoval národním podmínkám. Podíl 10% biopaliv v dopravě je 

závazný pro členské státy ve stejné výši. 

 

Při návrhu cíle OZE pro jednotlivé členské státy vycházela Komise z následující 

kalkulace: k modulovanému stávajícími podílu OZE jednotlivých členských států 
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v roce 2005 (modulací upraven tak, aby zohledňoval už dosažený podíl) je připočten 

flate rate 5,75% pro všechny členské státy; zbývající úsilí je mezi členské státy 

rozděleno podle výše HDP/obyvatele a tak, aby žádný z členských států nebyl 

zavázán cílem vyšším než 50%. Směrnice navrhuje pro Českou republiku 13% cíl 

podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energií (současný podíl je 

6.1%). 

 

Směrnice dále zavazuje členské státy ke zpracování Národních akčních plánů, které 

budou mimo jiné obsahovat sektorové cíle příslušného členského státu, nástroje pro 

dosažení těchto cílů.  

 

Směrnice navrhuje systém obchodování se zárukami původu, jako motivační nástroj 

pro rozvoj OZE. Jestliže ČS dosáhne stanoveného cíle, může za energii vyrobenou z 

OZE získat tzv. záruku původu a tuto záruku prodat jinému členskému státu. Obchod 

by měl být zprostředkován elektronicky a za tímto účelem by měl být zřízen jednotný 

evropský systém.  

 

V oblasti elektřiny z obnovitelných zdrojů směrnice po členských státech vyžaduje 

rozvinutí infrastruktury, tak aby bylo možno nediskriminačně zapojit do elektrické 

soustavy výrobce elektřiny z OZE. 

 

3 Závěr 
Přijetí Klimaticko-energetického balíčku ještě nedává přesné informace o tom, co 

čeká české společnosti. Především v oblasti revize EU ETS bude většina důležitých 

věcí dořešena až během následujících tří let. Začaly již práce na identifikaci 

ohrožených odvětví, které by mohly být velmi negativně postiženy povinností 

nakupovat povolenky. Podle předběžných informací, budou sektory výroby cementu 

a vápna ve skupině podniků, které budou dostávat povolenky zdarma po celé třetí 

obchodovací období. To však neznamená, že budou mít zaručen dostatek 

povolenek. Jednak se bude množství povolenek snižovat o 1,74 % ročně a dále bude 

alokace prováděna formou benchmarkingu. To znamená, že dostatek povolenek 

dostanou pouze společnosti využívající nejmodernější a nejefektivnější technologie. 
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Balíček bude mít výrazný dopad na celou ekonomiku ČR. Jen firmy zapojené do EU 

ETS by měly nakupovat povolenky ročně za desítky miliard (především energetické 

společnosti). Bude tedy záležet na jednotlivých společnostech a průmyslových 

svazech, jak se k celému systému postaví. V současné době je již patrný veliký rozdíl 

v přístupu firem a svazů oproti prvnímu obchodovacímu období. Především firmy 

z cementářského, vápenického a chemického sektoru začaly úzce spolupracovat 

s Ministerstvem životního prostředí jak na přípravě podkladů pro Evropskou komisi, 

tak na pracích na národní legislativě. 

 


