
1 
 

Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2021 
8. volební období 

425. 

USNESENÍ 
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 Příloha k usnesení č. 425 

 

 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský 

klimatický pakt 
 

KOM(2020) 788 v konečném znění, kód Rady 13964/20 

 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy. 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

18. 12. 2020 

 Datum projednání ve VEZ: 

6. 1. 2021 (1. kolo) 

 Procedura: 

Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který 

nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a 

předložením těmto institucím.  

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační 

povahy. 

 Odůvodnění a předmět: 

 

 

Pět let po přijetí Pařížské dohody o změně klimatu podle vědců nepostupujeme dostatečně 

rychle na to, abychom zabránili nezvratné a katastrofální změně klimatu. Jestli chceme 

Evropská komise předloženým sdělením zahajuje evropský klimatický pakt (dále také jen „klimatický 

pakt“), „aby zajistila všem možnost pomoci budovat zelenější Evropu a podpořit dosažení cílů 

udržitelného rozvoje.“ Jedná se o iniciativu Komise, která má propojit občanskou společnost, 

veřejnou sféru, průmysl i školy a vytvořit prostor pro spolupráci při řešení změny klimatu a 

zhoršování životního prostředí prostřednictvím: 

 

 výuky o klimatické změně; 

 vývoje a provádění projektů (klimatických opatření); 

 propojení  zúčastněných stran a maximalizace dopadu (těchto) projektů. 

Cílem evropského klimatického paktu je zapojit občany a komunity do činností v zájmu ochrany 

klimatu a životního prostředí. 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0788:FIN:CS:PDF
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předejít zvýšení globální průměrné teploty do konce století o více jak 2,0 °C (a usilovat o ne 

více jak 1,5 °C), musíme bezodkladně provést efektivnější opatření. Současně z průzkumu 

veřejného mínění vyplývá, že 9 z 10 Evropanů vnímá změnu klimatu jako závažný problém 

(v ČR bylo 89 % respondentů pro cíl klimatické neutrality EU do roku 2050). Na tom, že je 

potřeba učinit účinnější opatření, se tak shodují jak vědci, tak i občané. 

Komise v klimatickém paktu opakovaně zdůrazňuje, že změna klimatu se odehrává tady a 

teď. Sucho, lesní požáry, zvyšování mořské hladiny, degradace půdy a povodně, to jsou jen 

některé viditelné důsledky změny klimatu. V ohrožení jsme sice všichni, ale tvrdší dopady 

pocítí chudí a zranitelní. 

Komise také zmiňuje, že stále existují lidé, kteří změnu klimatu popírají, pochybují o ní nebo 

zdržují opatření. Pakt podle Komise pomůže rozšiřovat vědomosti o klimatických opatřeních 

a také umožní otevřený dialog vycházející z vědeckých důkazů. Správná fakta jsou klíčovým 

prvkem v boji proti dezinformacím a mýtům. 

Evropský klimatický pakt byl navržen již v politických prioritách předsedkyně Komise pro 

období 2019-2024 a avizován byl také v Zelené dohodě pro EvropuVzhledem k tomu, že 

hlavním cílem paktu je zajistit nulové čisté emise skleníkových plynů, souvisí s 

klimatickým paktem sdělení Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030, strategie pro 

snížení emisí metanu, sdělení Renovační vlna. 

V oblasti dalšího cíle klimatického paktu spočívajícího v odolném hospodářství 

prospívajícího lidem i přírodě a v hospodářském růstu odděleného od využívání zdrojů a 

znečištění pakt navazuje mj. na novou průmyslovou strategii, strategii pro udržitelnost 

chemických látek, akční plán pro oběhové hospodářství, sdělení Od zemědělce ke spotřebiteli 

a na sdělení Odolnost proti nedostatku kritických surovin. 

 Obsah a dopad: 

Evropský klimatický pakt nabídne lidem a organizacím způsoby, jak získat informace o 

změně klimatu a jak se zapojit do řešení tohoto problému. Komise předpokládá, že bude 

mnoho způsobů, jak se do klimatického paktu zapojit, nicméně mezi základní způsoby 

patří: 

 stát se vyslancem klimatického paktu; 

 přijmout klimaticky šetrné opatření anebo se zavázat ke klimaticky šetrnému 

jednání; 

 uspořádat událost na téma „změna klimatu“. 

Komise půjde příkladem a zaváže se k dosažení klimatické neutrality (jako instituce) do 

roku 2030. Podrobný plán na ekologizaci Komise se připravuje na začátek roku 2021. V roce 

2021 také Komise zřídí specializovaný sekretariát, který jí bude pomáhat při provádění 

klimatického paktu. 

 

Hodnoty, na nichž je evropský klimatický pakt založen: 

 Věda, zodpovědnost a odhodlání – pakt podporuje pouze konkrétní, vědecky 

podložená klimatická opatření s měřitelnými výsledky; 

 Transparentnost – vyslanci se zavazují zveřejňovat informace o provádění opatření, 

ke kterým se zavázal; 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/cz_climate_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0663&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0663&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0662&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=FI
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN
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 Žádné „lakování nazeleno“ – Komise vytvoří způsob sledování pokroku při 

provádění opatření a plnění závazků, čímž předejde podvádění; 

 Ambice a bezodkladnost – pakt podporuje také převratná a vizionářská řešení a 

experimentování; 

 Opatření přizpůsobená místním podmínkám – diskuze a opatření musí odpovídat 

podmínkám regionu a dotčených osob; 

 Rozmanitost a inkluzivnost – zúčastnit se bude moci každý bez ohledu na to, 

z jakého prostředí pochází nebo jakou profesi vykonává. Diskriminovat nebude možné 

ani s ohledem na věk, pohlaví či zdravotní postižení. 

 

Vyslanec klimatického paktu 

Občané a organizace se mohou v rámci on-line platformy klimatického paktu zavázat ke 

konkrétním opatřením (nebo taková opatření navrhnout), a stát se tak jejich „vyslanci“, a tedy 

jít ostatním příkladem. Úkolem vyslanců bude také zapojit se do debaty s místními lidmi, aby 

projednali, jaká opatření přicházejí v úvahu. Komise bude dohlížet na to, aby poměr vyslanců 

byl vyvážený jak z hlediska pohlaví, tak i zdravotního stavu (zapojení osob se zdravotním 

postižením), profese a prostředí, odkud pochází. 

O status vyslance klimatického paktu může požádat každý, organizace mohou určit svého 

zástupce. Funkce vyslance je vhodná pro ty, kteří se chtějí zapojit do opatření proti změně 

klimatu a kteří chtějí vyznávat hodnoty klimatického paktu. Pakt však zejména cílí na mladé 

lidi, protože ti podle Komise mají nesporně na řešení klimatické změny největší zájem, 

protože rozhodnutí, která dnes (ne)přijímáme, utvářejí svět, ve kterém budou žít a který 

přenechají svým dětem. Komise proto bude s mladými lidmi vést pravidelné dialogy a bude 

jim nabízet v rámci klimatického paktu výsadní postavení. 

 

Klimatická gramotnost 

Komise bude podporovat zavádění klimatologie a klimatických řešení do vzdělávacích 

programů na základních, středních i vysokých školách, stejně jako i v rámci celoživotního 

vzdělávání a odborné přípravy k zaměstnání. 

Komise také bude vyvracet mýty o klimatu a bojovat proti popírání změny klimatu a 

dezinformacím. Využije přitom akční plán proti dezinformacím a opatření nastíněná 

v Evropském akčním plánu pro demokracii. 

Digitální nástroje 

Pakt vyzývá k intenzivnějšímu využívání informačních technologií např. pro pořádání diskuzí 

nebo pro získávání a šíření kvalitních informací o životním prostředí. Velkou roli bude podle 

Komise hrát kosmický průmysl, umělá inteligence, senzory atp. Komise také spustí on-line 

platformu evropského klimatického aktu, kde budou moci zájemci zkoumat nebo inovovat 

klimatická opatření, podat žádost o status vyslance atd. 

Vycházení ze stávajících iniciativ a jejich podpora 

Poznámka PI: V současné době je 181 vyslanců klimatického paktu, jejichž seznam je dostupný zde. 

Vyslancem jsou obyčejní lidé, ale i známé osobnosti, jako např. olympijská vítězka v plachtění 

Hannah Mills nebo veslař Martin Helseth, který má kvalifikaci na OH v Tokiu 2021. Z ČR je zatím jen 

jeden vyslanec klimatického paktu, a to paní Martinu Čížkovou. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018JC0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN
https://europa.eu/climate-pact/ambassadors/meet-our-ambassadors_cs
https://europa.eu/climate-pact/ambassadors/meet-our-ambassadors/martina-cizkova_en
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Komise si je vědoma, že evropský klimatický pakt „nezačíná od nuly“, ale že zde již existuje 

velké množství iniciativ se stejným cílem. Pakt bude iniciativy, které již existují, podporovat 

v další existenci. Za tímto účelem Komise zřídí znalostní středisko, které bude dostupné na 

on-line platformě paktu a kde budou určovány a sdíleny osvědčené postupy. Pakt také 

poskytne přehled dostupných financí pro iniciativy v oblasti klimatu. Vhodný rámec na 

podporu paktu poskytne obnovená strategie udržitelného financování, kterou by Komise měla 

přijmout na začátku roku 2021. 

Klimatický pakt bude zpočátku upřednostňovat opatření zaměřená na zelené plochy, zelenou 

mobilitu, energeticky účinné budovy a odborná školení pro zelená pracovní místa. Poté se 

rozšíří i na další oblasti, jako např. udržitelná spotřeba a výroba, kvalita půdy, zdravé 

potraviny a udržitelné stravování. Přehled iniciativ podporovaných EU bude průběžně 

aktualizován na on-line platformě paktu – na internetových stránkách, ve zprávách, v 

rámci akcí a na sociálních médiích (na Twitteru, Facebooku a Instagramu). 

Zelené plochy 

Evropa podle Komise potřebuje více stromů, a to jak kvůli klimatickým, tak i zdravotním 

hrozbám. Již ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti Komise podpořila vysazení tří 

miliard stromů v Evropě do roku 2030. Stromy ve městech jednak pohlcují emise a znečištění 

ovzduší, jednak v létě snižují okolní teplotu. Pakt proto podpoří iniciativy zaměřené na 

výsadbu stromů a péči o ně. 

Na městskou krajinu však mají vliv především veřejné instituce. Pakt proto podpoří další 

výsadbu a péči o stromy poskytováním informací prostřednictvím iniciativ jako je Pakt 

starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky nebo Evropské zelené město. Inspirace by 

měla přicházet z výzkumných projektů programu Horizont Evropa. Financování by mělo jít 

např. z Fondu soudržnosti a programu LIFE. 

Zelená mobilita 

Značná část skleníkových plynů vzniká z dopravy. Využitím digitálních technologií (home 

office a virtuální konference) můžeme snížit potřebu dopravy a využíváním čistých forem 

dopravy (MHD, cyklistika, chůze apod.) můžeme snížit naši emisní stopu. Podle Komise již 

přechod k zelené mobilitě probíhá. Mnoho evropských měst a jejich obyvatel hledá 

bezpečnější, zdravější a levnější varianty dopravy, jako je zdokonalení cyklistické 

infrastruktury, sdílení vozidel, ekologické autobusy atd. 

Evropský klimatický pakt bude podporovat přechod k zelené mobilitě a povzbuzovat 

regionální orgány k tomu, ať se v rámci paktu zavážou např. k nákupu nízkoemisních 

dopravních prostředků, zkvalitnění a prodloužení cyklostezek a přijetí inovativních řešení 

v mobilitě a logistice. Pakt se v této oblasti může propojit s dalšími iniciativami, jako je např. 

Platforma čistých autobusů nebo síť „měst pro města“ CIVITAS, která se specializuje na 

čistší mobilitu. 

Ekologické stavebnictví 

Evropané tráví většinu času v budovách, které často jsou vytápěny nebo klimatizovány 

pomocí fosilních paliv. Dalším problémem je nedostatečná izolace evropských budov, jak 

bylo blíže popsáno ve sdělení Renovační vlna. Sektor stavebnictví spotřebovává nejvíce 

energie v EU ze všech sektorů (40% podíl na spotřebě energie) a využívá nejvíce surovin 

(50 % vytěžených surovin). Jedná se současně o jeden z největších zdrojů skleníkových 

plynů (36% podíl). Rostoucí teploty pravděpodobně ještě zvýší spotřebu energie na 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_cs
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
https://civitas.eu/
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klimatizaci budov. Ke klimatizaci kancelářské budovy je přitom potřeba 3x více energie, než 

k jejímu vytápění. 

Pakt proto podpoří v synergii se sdělením Renovační vlna renovaci budov tak, aby došlo ke 

snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru stavebnictví. Budovy tak rovněž budou více 

odolné proti důsledkům změny klimatu, jako jsou povodně, vlny veder, sucha atp. Konkrétně 

pakt podpoří renovaci budov těmito kroky: 

 On-line platforma paktu bude obsahovat informace o přínosech zvýšení energetické 

účinnosti budov. Zveřejněny budou také informace o pokroku při provádění 

konkrétních opatření, což podle Komise usnadní diskuzi mezi dotčenými subjekty a 

podnítí přijímání klimatických závazků v rámci paktu; 

 Pakt také poskytne občanům a starostům technickou podporu v oblasti udržitelné 

výroby a spotřeby energie v budovách (zvláštní důraz bude kladen na řešení 

energetické chudoby). Zveřejněny budou též informace o dostupném financování 

klimatických opatření, např. z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

Zelené dovednosti 

Aby bylo možné dosáhnout cílů evropské environmentální politiky, bude potřeba obrovské 

množství kvalifikované pracovní síly. Již nyní činí zaměstnanost v odvětví obnovitelné 

energie v EU 1,5 milionů pracovních míst a oběhové hospodářství zaměstnává další 4 miliony 

osob. Komise odhaduje, že do roku 2030 bude vytvořeno 1,2 milionu dalších pracovních 

míst, má-li být splněn evropský závazek vyplývající z Pařížské dohody. 

Klimatický pakt proto podpoří rozvoj zelených dovedností u lidí, vzdělávacích institucí a 

veřejných orgánů a bude podněcovat soukromé společnosti k tomu, aby využily výhody a 

příležitosti zelené ekonomiky. 

Výzva k účasti na evropském klimatickém paktu 

Komise prostřednictvím předloženého sdělení vyzývá: 

 Veřejnou sféru, aby pořádala pravidelná zasedání „na radnici“, která budou věnována 

klimatu a životnímu prostředí a aby zvýšila investice do zelených opatření. 

 Soukromý sektor, aby šel příkladem, tj. podnikal udržitelně a preferoval dlouhodobý 

přínos pro všechny namísto krátkodobého prospěchu výhradně pro majitele 

společností. 

 Občanskou společnost, aby nadále využívala své autority v boji proti popírání změny 

klimatu a zdržování opatření. 

 Sociální partnery, aby zajistili, že zelená transformace bude spravedlivá pro všechny. 

 Školy, univerzity a odborné instituce, aby zvyšovaly klimatickou gramotnost. 

 Mladé lidi, „aby využili pakt k podnícení systémové a mezigenerační změny ve 

společnosti jako celku.“ 

 Občany, aby ve svém životě činili klimaticky šetrné volby. 

 

 Stanovisko vlády ČR: 

Vláda ČR vnímá Zelenou dohodu pro Evropu, na níž klimatický pakt navazuje, jako 

ambiciózní strategii, která s sebou přináší příležitosti, ale také potenciální rizika a dopady pro 
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mnoho odvětví a regionů. Nicméně pro úspěšné provádění Zelené dohody pro Evropu bude 

efektivní zapojení občanů a dalších zúčastněných osob na všech úrovních klíčové. Vláda ČR 

také zdůrazňuje, že naplňování klimatických cílů musí být udržitelné, tzn., musí být zajištěna 

rovnováha všech tří pilířů – environmentálního, ekonomického a sociálního. 

Ze sdělení ke klimatickému paktu nevyplývají pro ČR žádné povinnosti ani závazky. Sdělení 

nenavrhuje žádná nová opatření nebo aktivity, které by měly přímé dopady na ČR. Nová 

opatření či návrhy mají pouze dobrovolný charakter. 

ČR považuje za důležité komunikovat s veřejností a zúčastněnými osoby jak příležitosti, tak i 

rizika zelené transformace. Klíčovou roli by v tomto měla sehrát města a obce. Vláda ČR 

vnímá také značný potenciál klimatického paktu v oblasti environmentálního vzdělávání. 

Klimatický by se měl stát důležitým zdrojem informací v oblasti ochrany klimatu a 

energetiky. Na jednom místě by zde měly být shromážděny relevantní vědecké poznatky, 

možná řešení i zkušenosti s jejich implementací. V této souvislosti však vláda ČR upozorňuje 

na skutečnost, že dopady změny klimatu se napříč členskými státy a regiony EU liší a 

zejména adaptační opatření jsou často místně specifická. 

 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

Dne 9. 12. 2020 bylo toto sdělení předáno Radě a Parlamentu. Další postup při projednávání 

sdělení těmito institucemi není zatím znám. 

 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

1. b e r e  n a  v ě d o m í  sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský klimatický pakt /KOM 

(2020) 788 v konečném znění/; 

 

2. p o d p o r u j e  rámcovou pozici vlády ze dne 22. ledna 2021 k tomuto sdělení;   

 

3 .  ž á d á  K o m i s i ,  aby zajistila, že Evropský klimatický pakt nabídne lidem a organizacím 

způsoby, jak se mohou informovat o pozitivních a negativních dopadech boje proti změně 

klimatu do ekonomiky, sociální oblasti, energetiky, zemědělství a ochrany životního 

prostředí; 

 

4 .  ž á d á  K o m i s i ,  aby zajistila, že Evropský klimatický pakt umožní, aby v debatě o 

změně klimatu a o způsobech boje proti ní mohly zaznít všechny vědecky podložené 

názory na tento problém; 

 

5 .  ž á d á  v l á d u ,  aby důsledně trvala na tom, že naplňování klimatických cílů musí být 

udržitelné, tzn., musí být zajištěna rovnováha všech tří pilířů – environmentálního, 

ekonomického a sociálního; 

 

6 .  p o v ě ř u j e   předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického dialogu 

postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise; 
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7. p o s t u p u j e  své usnesení k tomuto sdělení pro informaci výboru pro životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jiří Kobza   Jan Zahradník 

 ověřovatel  zpravodaj 

  František Kopřiva  

  místopředseda 

 

 

   


