
 

 
Stanovisko Klimatické koalice a Zeleného kruhu 

ke konferenci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži 2015 (COP-21) 
 

Podle dostupných studií by měl arktický mořský led v letních měsících úplně mizet už v letech 
2020-2040. Arktida se otepluje 2-3 násobně rychleji než zbytek planety a ztrátě letního ledu 
již zřejmě nelze zabránit. Aktuální výzkumy rovněž naznačují, že v důsledku úbytku 
arktického ledu bude počasí v mírném pásmu extrémnější: vlny veder budou trvat déle, 
střídány vydatnými srážkami a záplavami. Změny klimatu postupují rychle a na vině jsou 
skleníkové plyny a saze produkované činností lidí. 
 
Nejnovější zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)1 uvádí maximální celkové 
množství uhlíku, které můžeme do ovzduší vypustit, pokud chceme udržet nárůst průměrné 
globální teploty pod 2 °C oproti úrovni před průmyslovou revolucí, tedy pod mezí – z hlediska 
humanitárních a ekonomických dopadů – ještě relativně snesitelnou, jejíž nepřekročení je 
stále ještě dosažitelné. Z celkových 800 Gt uhlíku jsme již 500 Gt vyčerpali a zbytek při 
současném tempu emisí skleníkových plynů dočerpáme do 30 let. Odborníci - klimatologové, 
ekonomové, bezpečnostní a rozvojoví experti - proto doporučují provést zásadní transformaci 
energetického, ekonomického i zemědělského systému a snížit bilanci emisí skleníkových 
plynů na minimum už ve druhé třetině tohoto století. 
 
Konference Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) v Paříži představuje unikátní 
příležitost k posunu vpřed při řešení jednoho z nejvážnějších globálních problémů.  
Aby dohoda, jejíž přijetí se na konferenci očekává, byla skutečně účinná, musí obsahovat 
následující ujednání: 
 

• Takové celkové závazky ke snížení emisí, které zajistí udržení nárůstu průměrné 
globální teploty pod hranicí 2 °C, s ambiciózní vizí nepřekročit ani hranici 1,5 °C2, 
či se alespoň v delším horizontu pod ní vrátit. 
Hodnota 2 °C byla donedávna považována za maximální přijatelnou mez nárůstu 
průměrné globální teploty atmosféry oproti úrovni před průmyslovou revolucí. I při 
takto omezeném globálním oteplení budou změny na Zemi dalekosáhlé a ekonomické 
a humanitární škody tím způsobené obrovské3. Dnes lze dohledat množství důkazů, že 
tato zvolená mez je příliš vysoká pro zabránění katastrofálních důsledků změny 
zemského klimatu. Je tedy nutné, aby oteplení zůstalo pod hranicí 2 °C. Jako mnohem 
méně nebezpečný limit se jeví oteplení maximálně o 1,5 °C. Umožnil by mimo jiné 

                                                           
1 IPCC: Climate change 2013. The physical science basis. 

http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf 

2 Tato hodnota by měla být ve smouvě uvedena jak u cílů oteplení, tak i u přezkumu závazků. Jako další ukazatelé změny 
teploty mohou sloužit také tzv. tipping elements. 

3 http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/15/20059/2015/acpd-15-20059-2015.pdf 



zachovat alespoň 10 % korálových útesů4 i zabránit tání zvláště rozsáhlých oblastí 
permafrostu za polárním kruhem5. 
 

• Dohoda přijatá v Paříži by měla být právně závazná pro všechny dotčené státy; 
právně závazné by měly být i navržené cíle jednotlivých států podávaných 
v podobě tzv. INDC (plánů, kterými si státy samy určí, co budou proti 
klimatickým změnám dělat, o kolik a jak budou omezovat emise skleníkových 
plynů). 
Klimatická dohoda by měla obsahovat právně závazné a mezinárodně konrolovatelné 
závazky jednotlivých států. Právně závazný mechanismus by měl obsahovat i proces 
důkladného pětiletého přezkumu závazků pro případ nesplnění oznámených poklesů 
emisí a dalších cílů.  
 

• Závazky ke snížení absolutní výše emisí pro všechny velké znečišťovatele, jež 
budou respektovat principy sdílené, ale rozdílné odpovědnosti. 
Všechny státy, které se připojily k mezivládní Rámcové úmluvě o změně klimatu 
(UNFCCC), se svým podpisem zavázaly ke společné odpovědnosti v boji proti 
klimatické změně. Princip sdílené, ale rozdílné odpovědnosti, zakotvený již v Kjótském 
protokolu, odráží skutečnost, že množství emisí produkované jednotlivými státy se 
výrazně liší, odlišují se i negativní důsledky klimatické změny dopadající na jednotlivé 
země. Ekonomicky rozvinuté země historicky vypustily a v současnosti produkují 
řádově vyšší množství emisí než země rozvojové. Největší břemeno odpovědnosti tak 
leží na ekonomicky rozvinutých státech. 

 
• Krátkodobé cíle pro snižování emisí musí být v souladu s dlouhodobou nutností 

snížit veškeré emise na nulu a do poloviny století zcela zastavit znečištění 
z fosilních paliv. S tím souvisí princip přezkumu závazků každých pět let tak, aby 
nastavené tempo snižování emisí respektovalo nejnovější vědecké poznatky. 
Konkrétně se jedná o závazky ke snížení emisí, které budou formulované pro 
roky 2025, 2030 a dále až do roku 2050 (ve srovnání s úrovní emisí v roce 1990).  
Závazky formulované vždy znovu pro následující pětileté období 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. Doporučení IPCC, aby do poloviny našeho století většina 
vyráběné elektřiny pocházela z nízkoemisních zdrojů, by mělo vzít za svůj cíl 
maximální množství států. 
 

• Snížení emisí pro klima extrémně nebezpečných fluorovaných uhlovodíků (HFC) 
na nulu. 
Fluorované uhlovodíky jsou chemické sloučeniny používané například v chladicích 
zařízeních, klimatizačních jednotkách, při výrobě plastů (izolační pěna) nebo jako 
hnací plyn ve sprejích. Jejich krátkodobý vliv na radiační bilanci Země je o tři až čtyři 
řády větší než vliv CO2. Středně a dlouhodobý vliv se u jednotlivých HFC liší, ale 
z hlediska klimatické změny představují významné riziko. 

 
 
 
 

                                                           
4
 http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n2/full/nclimate1674.html 

5 http://www.sciencemag.org/content/340/6129/183.abstract 



• Odstranění dotací do průmyslu založeného na fosilních zdrojích energie 
a zastavení investic z veřejných peněz a z peněz určených pro rozvojovou 
spolupráci na projekty využívající fosilní paliva. 
Celosvětové statistiky ukazují, že každoročně putuje z veřejných rozpočtů do podpory 
spalování fosilních paliv a následné exhalace skleníkových plynů násobně vyšší 
množství finančních prostředků než do podpory čistých zdrojů energie, energetických 
úspor a zvyšování energetické účinnosti. Celková výše ročních dotací fosilních paliv se 
celosvětově rovná přibližně 5,3 bilionu amerických dolarů. Klíčové světové organizace 
(Mezinárodní měnový fond, Světová banka) i  vlády mnoha zemí navzdory svým 
deklaratorním cílům nezřídka pokračují v přímé podpoře fosilních zdrojů. Ukázkou 
takové praxe v případě České republiky je rozdávání jinak zpoplatněných emisních 
povolenek výrobcům elektřiny, včetně firmy ČEZ, zdarma. 

 
• Závazek ke zvýšenému tempu snižování spotřeby energie a budování kapacit 

obnovitelných zdrojů energie 
Energetická efektivita omezující plýtvání energiemi patří v ČR ke „zdroji“, který má 
největší potenciál. Z hlediska klimatické změny je nejlepším typem energie ta, která se 
vůbec nespotřebuje, respektive nevyprodukuje. Energetické úspory a obnovitelné 
zdroje jsou dva z pěti pilířů vznikající Energetické unie EU, spolu s výzkumem a 
inovacemi, plně integrovaným vnitřním trhem a bezpečností dodávek. Je tedy třeba 
prosadit šetrnou spotřebu energií a zakotvit výzkum a vývoj nových šetrných 
technologií jako jeden z bodů dohody. 
 

• Zastavení odlesňování, především deštných pralesů. 
Kácení deštných pralesů a obecně deforestace jsou dalším obrovským zdrojem emisí 
skleníkových plynů. Deštné pralesy, podobně jako například mokřady či rašeliniště, 
slouží jako obrovské zásobníky uhlíku. Jejich likvidací v posledních letech zejména 
v důsledku neuváženého pěstování rostlin pro biopaliva (palmový olej) a tzv. nepřímé 
změny ve využívání půdy (ILUC - indirect land-use change) přispívají ekonomicky 
rozvinuté země k eskalaci klimatické změny.  

 
• Stanovení způsobu, jakým bude naplněn záměr (zmíněný už v Kodani roku 

2009) přispívat rozvojovým zemím na snížení emisí a adaptace spojené 
s klimatickou změnou částkou 100 miliard dolarů ročně.  
Humanitární organizace Oxfam odhadla, že na adaptační opatření v rozvojových 
zemích bude potřeba 50 miliard dolarů ročně. Zelený klimatický fond, finanční nástroj 
UNFCCC, by měl vedle adaptačních opatření financovat i opatření mitigační a 
podporovat zavádění nových šetrných technologií a postupů. Výše příspěvku by měla 
do roku 2020 narůst na 100 miliard dolarů ročně. Hlavními donory by měly být 
rozvinuté státy, které historicky nesou největší odpovědnost za vypuštěné emise a i 
v současné době patří mezi největší znečišťovatele. Pro rozvinuté země může být 
motivující, že v současné době do Fondu přispívají i některé rozvojové země (např. 
Mexiko, Peru, Mongolsko). Je nutné zajistit, aby vybírání příspěvků dosáhlo uvedené 
částky a zajistit financování Fondu i po roce 2020. 
 

 
ŽÁDÁME proto ČESKOU DELEGACI, aby se na jednání UNFCCC zasadila o přijetí 
účinné a právně závazné globální dohody o ochraně klimatu. 
 
Současně ŽÁDÁME ČESKOU VLÁDU, aby zavedla v České republice takové politiky 
a opatření, které budou v souladu s nutností celosvětově snížit emise skleníkových 
plynů z fosilních paliv do roku 2050 na nulu. Jedná se zejména o zachování 



územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách6 a přijetí zákona, který 
stanoví tempo snižování závislosti na fosilních palivech. 

 
 

KLIMATICKÁ KOALICE je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména 

ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. 

Jejími členy jsou: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Centrum pro dopravu a energetiku, Educon, 

Ekologický institut Veronica, Frank Bold, Ekumenická akademie, Glopolis, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA a 

Přátelé přírody ČR. 

 

K prohlášení se dále připojily přidružené organizace: CARE a Zelený kruh 

 

KONTAKT: Petra Honcová, koordinátorka Klimatické koalice, petra.honcova@ecn.cz, 605 276 909 

          Schváleno 12.10.2015 

                                                           
6 Stanovisko Klimatické koalice k problematice územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí. 
http://www.zmenaklimatu.cz/images/Stanovisko_Klimatické_koalice_UEL_FINAL.pdf 
 


