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Historie jednání
V roce 1992 byla na konferenci v Rio de Janiero přija-
ta Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC, 
dále jen Úmluva). Úmluva neobsahuje žádné absolutní 
a konkrétní závazky ke snižování emisí, konstatuje jen, 
že objem emisí skleníkových plynů je třeba stabilizovat 

na bezpečné úrovni. Výroční konference smluvních 
stran kontrolují způsob plnění této smlouvy a ukládají 
státům další úkoly. V roce 1997 byl dojednán Kjótský 
protokol, historicky první právně závazná dohoda, jež 
své signatáře zavázala ke snížení exhalací skleníkových 
plynů průměrně o 5,2 % v letech 2008 až 2012. Kjót-
ský protokol ale zavázal ke snížení emisí pouze některé 
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průmyslově vyspělé země. V roce 2009 na konferenci 
v Kodani měla Kjótský protokol nahradit nová závazná 
dohoda, které měla navíc zahrnout i další významné 
znečišťovatele. Kodaňský summit ale v tomto ohledu 
neuspěl a jednání pokračují dodnes. Uzavření nové 
právně závazné globální dohody se očekává letos na 
prosincové konferenci v Paříži. Cílem dohody je přede-
vším snížit produkci světových emisí tak, aby se zamezi-
lo oteplení planety o více jak 2 °C.

Proč je dohoda důležitá?
– Dochází nám rozpočet: Nejnovější zpráva Mezivládní-

ho panelu pro změnu klimatu (IPCC) uvádí tzv. uhlíko-
vý rozpočet, tedy maximální celkové množství uhlíku, 
které můžeme do ovzduší vypustit, pokud chceme 
udržet nárůst průměrné globální teploty pod 2 °C 
oproti úrovni před průmyslovou revolucí. Z celkových 
800 Gt uhlíku jsme již 500 Gt vyčerpali a zbytek při 
současném tempu emisí skleníkových plynů dočerpá-
me do 30 let.

– Dva stupně Celsia představují hranici, za kterou se do-
pady změny klimatu stanou daleko nepředvídatelnější 
a hrozí zhroucení ekosystémů. Již při omezeném glo-
bálním oteplení o dva stupně Celsia budou změny na 
Zemi dalekosáhlé a ekonomické a humanitární škody 
tím způsobené obrovské. 

– Změna klimatu se již výrazně projevuje, a to nejen 
v zemích globálního Jihu, ale i v Evropě – například 
vlnami veder a sucha. V současné době globální prů-
měrná teplota stoupla již o 1 °C, z měření z posled-
ních dvou let se zdá, že se tempo růstu globální teplo-
ty zvýšilo.

– V současné době již pozorujeme růst mořské hladiny 
vlivem narůstající teploty vody a táním ledovců, do 
konce tohoto století hrozí vzestup hladiny světových 
oceánů až o 1 metr. Vlivem vzrůstající teploty dochází 
též k okyselování oceánů.

– S narůstající teplotou hrozí vysychání už tak suchých 
oblastí a nárůst srážek v oblastech, kde je jich nyní 
dostatek. Zároveň budou přibývat extrémnější proje-
vy počasí – např. přívalové deště, vlny veder a epizody 
sucha.

– Další spalování fosilních paliv a produkce emisí sklení-
kových plynů povede k většímu oteplování a změnám 
v klimatickém systému země, čím většího zvýšení tep-
loty dosáhneme, tím větší a nepředvídatelnější budou 
dopady změny klimatu.

– Koncentrace uhlíku v klimatickém systému roste, 
nepřekročit hranici 2 °C oteplení bude stále těžší.

– Uzavření dohody bude představovat vyjádření vůle 
všech smluvních stran ke společnému řešení problé-
mu. Státy přijmou svou zodpovědnost za změnu kli-
matu, mechanismy finanční pomoci zajistí podporu 
zemím nejvíce zasažených dopady změny klimatu.

Jak se liší situace před 
Paříží oproti konferenci 
v Kodani
– Papež spolu s dalšími 154 církevními vůdci vyzval stát-

níky k dosažení nulové uhlíkové politiky, zastavení 
změny klimatu a spravedlivé budoucnosti.

– Země G8 prohlásily, že chtějí do roku 2100 ekonomiku 
bez fosilních paliv, Švédsko chce být bezuhlíkové do 
roku 2050.

– Ceny obnovitelných zdrojů energie kontinuálně klesají 
a v řadě zemí se blíží nebo překonaly „tržní paritu“ – 
bod, ve kterém jsou na energetickém trhu ziskové bez 
dotací.

– Řada investorů se zbavuje investic do fosilních paliv, 
zejména uhlí.

– Zatímco ekonomika roste, emise skleníkových plynů 
stagnují. Podle Mezinárodní energetické agentury 
dochází k tzv. decouplingu, tedy rozpojení souvislosti 
mezi růstem HDP a spotřebou energie.

– USA a Japonsko oznámili dohodu o omezení financo-
vání uhelných projektů v zámoří. Dohoda dále míří na 
státy OECD, přidání zemí EU je na dosah, na další státy 
se čeká – především na Austrálii či Jižní Koreu.

– Cíle na snížení emisí jsou dobrovolným návrhem kaž-
dého státu, nikoli nařízené smlouvou.

– Dřívější protivníci Greenpeace a energetický gigant 
Enel spolu nyní pracují na cestě k přeměně energetic-
ké firmy Enel na giganta zelené energetiky.

– Shell se rozhodl zastavit projekt těžby asfaltových pís-
ků v kanadské Albertě a ropy v Arktidě vzhledem k níz-
kým cenám ropy.

– We Mean Business, koalice sdružující více než 6 mi-
lionů společností na celém světě, které vidí cestu ke 
spravedlivému světu v nízkouhlíkovém hospodářství 
a udržitelné ekonomice, vyzvala světové vůdce, aby 
v Paříži podepsali ambiciózní globální dohodu.

– Barack Obama vytvořil ze změny klimatu legislativní 
otázku a USA přijala roli klimatického lídra na meziná-
rodním poli. 
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Co je před Paříží na stole
– V současné době máme k dispozici závazky 175 zemí
– Závazky pokrývají přes 95 % produkce světových emisí
– I při dodržení závazků, dojde k oteplení o zhruba 2,7 °C
– Je připraven 55 stránkový návrh dohody,

– obsah: dlouhodobé cíle a závazky ke snižování emi-
sí, finance, adaptace na změnu klimatu, mitigace, 
náhrady za škody způsobené změnou klimatu, reviz-
ní mechanismy, technologie

– Funguje Zelený klimatický fond, jehož prostřednictvím 
se financuje pomoc nejchudším regionům světa v boji 
proti dopadům změny klimatu

Pozice Evropské unie a její 
dopady na ČR
Evropská unie se zavázala do roku 2030 snížit emise 
skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990. Uvedené 
snížení emisí se týká všech členských zemí včetně České 
republiky. K naplnění závazku má EU dojít díky koncep-
ci Energetické unie, do které spadá 5 klíčových bodů: 
bezpečnost dodávek; dokončení vnitřního trhu s ener-
gií; zvyšování energetické účinnosti; cesta k nízkouhlí-
kové ekonomice; výzkum a inovace. Dlouhodobý výhled 
ve svých závazcích EU neuvedla. Evropský parlament 
schválil směřování EU k cíli snížení emisí o 80–95 % do 
roku 2050. 

Pro Českou republiku tento návrh znamená především 
zlepšení energetické účinnosti hospodářství, která je 
v tuto chvíli čtvrtá nejhorší v Evropské unii, snížit závislost 
na fosilních palivech a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 
energie.

Česká republika vyjednává v Paříži jako součást EU, 
přesto má i česká delegace své priority:
– Právně závazná, dynamická a ambiciozní dohoda – 

možnost revize závazků
– Závazek pro všech 195 zemí, včetně největších znečiš-

ťovatelů
– Oteplení o max. 2 °C
– Příspěvky do Zeleného klimatického fondu
– Zachování stávajících organizací pod UNFCCC
– V rámci procesu na úrovni OSN snižovat dotace na fo-

silní paliva

Zdroj: MŽP

Kritické body pařížské 
smlouvy
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
Cílem smlouvy je dlouhodobě udržet oteplení o max. 
2 °C., smlouva nabízí i hranici 1,5 °C.

Problémem je, že závazky, se kterými dobrovolně 
přišly státy, nepovedou k udržení nárůstu teploty pod 
2 °C, mohly by vést k zvýšení teploty o zhruba 2,7–3,5 °C.

Komentář Klimatické koalice: Množství důkazů ukazuje, 
že zvolená mez 2 °C je příliš vysoká pro zastavení kata-
strofálních důsledků změny zemského klimatu. Jako 
mnohem méně nebezpečný limit se jeví oteplení maxi-
málně o 1,5 °C. Umožnil by mimo jiné zachovat alespoň 
10 % korálových útesů i zabránit tání zvláště rozsáhlých 
oblastí permafrostu za polárním kruhem.
 
PRaVIdElNý PřEzKuM zÁVazKů
Vzhledem k slabým závazkům států (INDCs) je nutné na-
stavit režim pravidelného přezkumu, který povede k am-
bicióznějším proměnám ekonomik.V debatách zaznívají 
nejčastěji 5letá období přezkumu.

Komentář Klimatické koalice: Závazky formulované vždy 
znovu pro následující pětileté období od roku 2025 až do 
roku 2050 mají umožnit reflexi nejnovějších vědeckých 
poznatků v oblasti klimatické změny a vývoje nových 
technologií a čistých energetických zdrojů a zamezit příliš 
malým ambicím v redukci emisí skleníkových plynů. 

POdOBa SMlOuVY
Návrh textu smlouvy má v tuto chvíli 55 stran s různými 
interpretacemi. Text se bude upřesňovat během jedná-
ní. Smlouva by měla být právně závazným dokumentem, 
který ratifikují všechny země zapojené do vyjednávání 
v rámci UNFCCC. Smlouva vstoupí v platnost ve chvíli, 
kde se k ní připojí určitý počet států nebo pokryje určité 
procento emisí skleníkových plynů.

Od smlouvy je zároveň možné odstoupit po dobu tří 
let od chvíle, kdy vstoupí v platnost. Smlouva neurčuje 
žádné sankce v případě, že země od smlouvy odstoupí, 
nebo nebude plnit své závazky.

Komentář Klimatické koalice: Dohoda přijatá v Paříži by 
měla být právně závazná pro všechny dotčené státy; 
právně závazné by měly být i navržené cíle jednotlivých 
států.

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9126/php/view/documents.php
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FINaNCE
V roce 2010 byla odsouhlasena finanční pomoc rozvojo-
vým státům, které dopady změny klimatu pociťují mno-
hem výrazněji a zároveň mají málo prostředků na to, aby 
se s nimi vyrovnaly. První fáze pomoci zajistilo tzv. rychlé 
financování, v roce 2014 pak svou činnost zahájil Zelený 
klimatický fond, který by měl finanční pomoc přerozdělo-
vat. Finanční tok by měl do roku 2020 dosáhnout částky 
100 mld. USD ročně. Finance jsou určeny jak na adaptace, 
tak mitigace. Podobné ujednání ohledně finanční pomoci 
chtějí rozvojové státy zajistit i pro období po roce 2020.

Nová podoba smlouvy určuje, že veškeré finanční 
toky musí být určeny na přeměnu společností a ekono-
mik na nízkouhlíkové a klimaticky odolné. Finance budou 
přijímány a rozdělovány Zeleným klimatickým fondem, 
příspěvky mohou pocházet jak od rozvinutých zemí, tak 
od zemí rozvojových.

Komentář Klimatické koalice: Zajištění financování 
pomoci rozvojovým zemím je důležitým ustanovením 
smlouvy. Vzhledem k tomu, že dopady změny klimatu, 
která nejtvrději doléhají na ty, kteří nemají finanční pro-
středky na to, aby se s nimi vyrovnali, a zároveň nejsou 
zodpovědní ani za emise, které tyto dopady způsobily, 
je finanční pomoc důležitým krokem k zajištění principu 
klimatické spravedlnosti.

„lOSS aNd daMaGE“, aneb zTRÁTY a ŠKOdY
Samostatný článek smlouvy, který postihuje skutečnost, 
že je nutná kompenzace za škody a ztráty, které byly způ-
sobeny nepříznivými důsledky změny klimatu, jako jsou 
extrémní události nebo začátky dlouhodobých událostí 
(ubývání srážek způsobující vysychání a neúrodu krajiny, 
apod.).

Smlouva uvádí vytvoření výkonného orgánu, který by 
na financování těchto událostí dohlížel a řídil je. Prostřed-
ky by měly pocházet z finančních mechanismů úmluvy.

dEKaRBONIzaCE dO ROKu 2050
Návrh úmluvy o konkrétním závazku do roku 2050 neho-
voří. Pouze uvádí přeměnu hospodářství na nízkoemisní 
se zajištěním plné potravinové bezpečnosti a vytvoření 
společností odolných vůči změně klimatu.

Komentář Klimatické koalice: Doporučení IPCC, aby do 
poloviny našeho století většina vyráběné elektřiny po-
cházela z nízkoemisních zdrojů, by mělo vzít za svůj cíl 
maximální množství států. 

zÁVazKY STÁTů (INdC)
Není dosud určeno, zda dobrovolné závazky snižování 
emisí budou součástí dohody, nebo ji budou nějakým 
způsobem doplňovat. Ačkoli se sešlo velké množství ná-
rodních závazků, které pokrývají celkem 90 % světových 
emisí, problém je v jejich porovnatelnosti.

Některé státy vyjadřují závazky v procentuálním sní-
žení emisí, další v uhlíkové náročnosti HDP, nebo uvádí 
konkrétní čísla, o která se sníží či vzrostou jejich emise. 
INDCs jsou tak na první pohled jen velmi málo čitelné. 
Celkově můžeme závazky hodnotit jako nedostatečné 
a málo ambiciózní, řada států má dle analýzy, kterou pro-
vedl Climate Action Tracker, potenciál pro větší redukce 
emisí skleníkových plynů.

Komentář Klimatické koalice: Klimatická dohoda by měla 
obsahovat právně závazné a mezinárodně kontrolovatel-
né závazky jednotlivých států. Právně závazný mechani-
smus by měl obsahovat i proces důkladného pětiletého 
přezkumu závazků pro případ nesplnění oznámených po-
klesů emisí a dalších cílů. 

Hlavní hráči a jejich 
příspěvky 
Vypracováno na základě analýzy Climate Action Tracker1:

uSa – snížení emisí o 26–28 % do roku 2025, oproti 
roku 2005. S plněním cílů by USA neměly mít problém, 
již v současné době mají zavedena potřebná opatření 
vedoucí ke snižování emisí a zvyšování energetické účin-
nosti. Vzhledem k potenciálu úspor, HDP a historické od-
povědnosti je nicméně příspěvek USA nedostatečný.

Eu – snížení emisí o 40 % do roku 2030, oproti roku 1990. 
Dle propočtů byl příspěvek vyhodnocen jako nedostateč-
ný – EU by mohla dosáhnout snížení emisí až o 55 % do 
roku 2030. Hlavním problémem v EU je nízká cena uhlí-
ku – je nutná reforma nebo nahrazení systému EU ETS. 
EU navíc neuvádí, jestli započítá emise ze změn ve využití 
půdy (tzv. LULUCF) a není také jasné, které sektory do 
závazku spadají.

ČÍNa – emise dosáhnou vrcholu nejpozději v roce 2030, 
zároveň v tomto roce dosáhne země snížení uhlíkové ná-
ročnosti ekonomiky o 60–65 % ve srovnání s rokem 2005, 

1 http://climateactiontracker.org/indcs.html

http://climateactiontracker.org/indcs.html
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podíl nefosilních2 nosičů energie z primárních zdrojů do-
sáhne zhruba 20 %, a vzroste zalesnění země. Číně by 
se mohlo podařit dosáhnout vrcholu emisí v roce 2025 
bráno z pohledu CO2, nicméně vzhledem k nezavádění 
technologií, které zachytávají další skleníkové plyny, bu-
dou její emise pravděpodobně růst až do roku 2030.

INdIE – snížení uhlíkové náročnosti ekonomiky o 33–35 % 
do roku 2030 v porovnání s rokem 2005, dále oznámi-
la nárůst podílu nefosilních zdrojů energie a nárůst 
zalesnění země. Problém nastává u zásobování země 
energií – ačkoli Indie předkládá plán na zvýšení podílu 
energie z nefosilních zdrojů, z analýzy vyplývá, že toto 
zvýšení nebude schopné pokrýt energetické požadavky 
země. V Indii je v současné době zhruba 300 milionů lidí 
bez přístupu k dodávkám elektřiny. Hlavní energetickou 
surovinou je v současné době uhlí.

BRazÍlIE – snížení emisí do roku 2025 o 37 % v porovnání 
s rokem 2005 a dosažení 45% podílu OZE. Tento závazek 
je vzhledem k současné produkci emisí také nedostatečný. 
Brazílie se potýká s odlesňováním – jako stát na jehož úze-
mí leží největší plocha deštného pralesa (až 60 %), nastoli-
la politiku zastavení dramatického odlesňování a emise se 
jí dařilo snižovat již v letech 2005–2012. Problém Brazílie 
je v otevírání uhelných a plynových elektráren, které mají 
pomoci zajistit energetickou bezpečnost země v situaci, 
kdy vodní elektrárny nestačí pokrývat spotřebu země.

RuSKÁ FEdERaCE – závazek snížit emise o 25–30 % 
do roku 2030 oproti roku 1990. Nicméně pro přepočtu 
na hospodářské sektory se v průmyslu sníží emise jen 
o 6–12 % a v porovnání s rokem 2012 dokonce vzrostou 
o 30–38 %. Cíle Ruské federace nejsou dostatečné, uve-
deného snížení emisí dosáhne země i se současnými im-
plementovanými politikami. Vzhledem k historické odpo-

2 Jedná se o několik zdrojů – především o obnovitelné zdroje energie (OZE) 
a jadernou energetiku.

vědnosti a míře emisí by měla Ruská federace předložit 
mnohem silnější cíle. 

INdONÉSIE – závázek ke snížení emisí o 29 %, v přípa-
dě významné mezinárodní podpory by mohla dosáhnout 
snížení až o 40 % do roku 2030. Hlavní problém před-
stavuje odlesňování – Indonésie je hlavní globální pro-
ducent emisí z odlesňování (pokrývá zhruba 30–40 % 
světového podílu). V uplynutých dekádách emise z odles-
ňování stoupaly i přes snahu vlády, která zakázala kácení 
primárních lesů a vysušování rašelinišť. Současný trend 
může vést až ke ztrátě 25 % současné plochy lesů a odpo-
vídajícím způsobem zvýšit emise. Z INDC dále není jasné, 
jak konkrétně chce indonéská vláda snížit emise napříč 
hospodářskými sektory.

JIHOaFRICKÁ REPuBlIKa – závazky Jihoafrické repub-
liky udávají zvýšení emisí do roku 2030 o 20–82 %. Jsou 
tedy vyhodnoceny jako zcela nedostatečné. Problémem 
JAR je ekonomika postavená na těžbě a těžkém průmys-
lu. Většina energie pochází z uhlí vytěženého z vlastních 
zásob. Jednou z klíčových politik je zavádění obnovitel-
ných zdrojů energie, opatření jsou v tuto chvíli v přípravě.

KaNada – závazek snížit emise o 30 % do roku 2030 
v porovnání s rokem 2005. Po přepočtu emisí na hos-
podářské sektory dojde v průmyslu k poklesu emisí 
o 21 % v porovnání s rokem 2005, ale pouze k poklesu 
o 2 % v porovnání s rokem 1990. Pokud bychom srovnali 
rok 1990 a 2030 může dojít dokonce k nárůstu emisí až 
o 35 %. Kanadský příspěvek je zcela nedostatečný a aby 
se Kanada podílela na snižování, emisí je třeba, aby na-
bídla mnohem ambicióznější závazek, závazek který sníží 
emise alespoň o 73 % v porovnání s rokem 2005.

Problémem kanadské produkce emisí je těžba ropy 
z asfaltových písků. Kanada musí zavést řadu politik ve-
doucích ke snížení energetické náročnosti celého hospo-
dářství, včetně opatření v dopravě a investovat do čistých 
technologií.



Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz www.zmenaklimatu.cz

Vyjednávací skupiny
african Group Africké země

SIdS Aliance malých ostrovních států, má 40 členů, jsou také členy G77

Environmental Integrity Group Skupina, vytvořená v roce 2000, která zahrnuje Mexiko, Lichtenštejnsko, Monako, 
Švýcarsko a Jižní Koreu.

Eu Evropská unie a 27 zemí EU, které vede delegace předsedající země (Francie)

G77 and China Blok rozvojových zemí, který v současnosti má již více než 130 členů.

least developed countries Nejméně rozvinuté země – 48 zemí uznaných OSN jako země na nejnižším stupni 
rozvoje

OPEC Sdružení zemí vyvážejících ropu

umbrella Group Neformální volná koalice rozvinutých zemích, které nejsou členy EU, zahrnujících 
např. Austrálii, Kanadu, Island, Japonsko, Nový Zéland, Kazachstán, Norsko, Rusko, 
Ukrajinu a USA.

like Minded Group of developing 
Countries (lMdC)

Skupina rozvojových zemí vytvořená za účelem vyjednávání ve světových 
organizacích jako OSN či WTO, representují více jak 50 % světové populace. 
Členy jsou např. Bangladéš, Bhútán, Čína, Kuba, Egypt, Indie, Indonésie, Iran, atd.

CaCaM Země střední Asie, oblast Kavkazu, Moldavsko a Albánie

aIlaC Nezávislá aliance zemí Latinské Ameriky a Karibiku

Klimatická koalice k Paříži 
Stanovisko Klimatické koalice
Seznam expertů s tématy a kontakty k dispozici u koordinátorky Klimatické koalice. 
Pravidelné informace o dění v Paříži naleznete na našich webových stránkách. 

Kontakty:
Petra Honcová, koordinátorka Klimatické koalice, tel.: 605 276 909, e-mail: petra.honcova@ecn.cz

www.fondnno.cz
www.eeagrants.cz
www.zmenaklimatu.cz
http://www.zmenaklimatu.cz/images/stanovisko_KK_a_ZK_ke_COP21.pdf
http://www.zmenaklimatu.cz/cz/parizska-konference

