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Hlasujte pro
zákon roku!

Postoj k udržitelnosti by se
neměl tvořit na povel, důležitý
je zodpovědný a informovaný
postup firem i institucí

Vybíráme právní předpis roku 2021, který pozitivně
ovlivnil české podnikatelské prostředí.
Rozhodněte svým hlasem i vy!

Hlasujte na

Klimatická krize není problém technologický. Je důsledkem selhání trhu a řízení. Postupně se projevují
negativní dopady toho, že na čistý vzduch a vodu nikdo nedal včas správnou cenovku a že o přírodě
učíme děti ve školách pouze optikou hospodářské prospěšnosti.

www.zakonroku.cz/hlasovani

A jaké legislativní počiny byly letos nominovány?
Část novely zákona o soudech
a soudcích
Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků
nižších soudů

Nový stavební zákon

Technická kritéria udržitelnosti

Část novely exekučního řádu

Katalog udržitelných ekonomických činností

Milostivé léto

Zvlášť v Česku jsme si k tématu oteplování planety zatím moc neřekli. Teprve teď si naše
firmy a veřejné instituce hledají svou roli v agendě udržitelnosti a nutno podotknout, že kvůli
dlouhodobému ekologickému vakuu v českém veřejném prostoru si řada z nich neví rady.
V ekologické krizi i transformaci hraje každý jednotlivec důležitou roli, která by měla být výsledkem
zodpovědného a informovaného procesu hledání. A přesně v tom vám může pomoci náš EnviLaw
zpravodaj. Čtyřikrát do roka pro vás shrnujeme to nejdůležitější, co se v uplynulém období v oblasti
environmentálního práva událo, abyste neminuli žádnou důležitou informaci. Přečtěte si ročenku
našeho zpravodaje a připomeňte si, jaké novinky a trendy v roce 2021 hýbaly světem práva
a životního prostředí.

Novela notářského řádu
Digitalizace notářské činnosti

Rekodifikace stavebního práva

O anketě Zákon roku
Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte
a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu převzaly
Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora
daňových poradců. V nominační radě zasedly dvě desítky
autorit z nejrůznějších oblastí, které po dlouhé debatě poslaly
do veřejného hlasování pětici předpisů. Více informací o anketě,
nominovaných zákonech, ale také o předchozích ročnících
najdete na www.zakonroku.cz.

Inspiraci k nápravě bychom jednoznačně neměli hledat v přístupu našich předků, kteří byli vůči
důsledkům svých činů přehlíživí. Měli bychom využít naší dovednosti věcně analyzovat stále nové
komplexní poznatky a schopnosti rychle je převádět do reality bez kompromitování společenské
smlouvy a svobod. Společenská poptávka i některé nové nástroje EU mají tendenci podporovat naše
binární vidění světa (zelený vs. hnědý, udržitelný vs. odsouzený k zániku apod.) a vybičovávají firmy
k různým, často těžko uvěřitelným zeleným tvrzením a závazkům. Myslím, že tomuto je potřeba se
ubránit.

Pod záštitou:

Tomáš Babáček
Partner, Environment Team Leader
Deloitte Legal
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Klimatické změny a environmentální
právo: EU chystá novinky v regulaci
zemědělství i označování plastů
V prvním čtvrtletí roku 2021 byla uvedena do
praxe celá řada regulatorních novinek a změn.
V Česku začaly kupříkladu platit nové odpadové
předpisy. Dále účastníci finančního trhu od března
povinně zveřejňují informace o udržitelnosti svých
organizací. K posunu došlo i v mnoha dalších
agendách, jako je rozšíření evropského trhu
s emisními povolenkami ETS nebo třeba nová
pravidla v nastavení uhlíkového cla.
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Soudní dvůr EU: Orgány musí
zpřístupnit vnitřní komunikaci
o životním prostředí, pokud
převažuje veřejný zájem
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rávo životního prostředí je komplexní a rychle rostoucí soubor různých norem, které
zásadně dopadají na náš svět. I proto je důležité obsah takových regulací neustále
zkoumat, upřesňovat a opakovaně vykládat. Soudní dvůr EU v tomto ohledu vydal
dva zásadní rozsudky. V prvním se věnuje povinnosti zkoumat dostupnost bezpečných
alternativ předtím, než jsou na trh uvedeny nebezpečné chemické látky. Ve druhém pak
vykládá, za jakých podmínek musí veřejné orgány zpřístupnit veřejnosti svou interní
komunikaci týkající se životního prostředí. Pozadu ale nezůstala ani Evropská komise,
která vydala pokyny ke škodě na životním prostředí. Díky tomu by mělo být vymáhání
nápravy jednodušší a jednotnější. A v Česku pak vláda schválila Statní politiku životního
prostředí 2030, kterou stanovuje cíle ochrany životního prostředí.

prostředí je dle Komise průřezovým nástrojem, který úzce souvisí
s několika oblastmi, které spadají do působnosti jiných směrnic (např.
směrnice o ochraně volně žijících ptáků, směrnice o vodě či směrnice
o stanovištích a dalších). Pokyny tak detailně vysvětlují, jak je potřeba
zmíněný pojem vykládat, jaké okolnosti je potřeba při hodnocení brát
v potaz, jak posuzovat nepříznivé účinky a jaké jsou jejich referenční
hodnoty, jak je potřebné posuzovat škodu a jak určovat její závažnost.
Členské státy tak do rukou dostávají nástroj, který by jim měl pomoci
k řádnému postihu původců škod a díky kterému by měl být zajištěn
stejný přístup k těmto škodám napříč celou Evropskou unií.
Státní politika životního prostředí České republiky 2030
s výhledem do roku 2050
Vláda ČR schválila Státní politiku životního prostředí4. V tomto
národním strategickém dokumentu vymezuje hlavní problematické
oblasti, stanovuje cíle a hledá možná řešení ve třech oblastech

– životní prostředí a zdraví, klimaticky neutrální a oběhové
hospodářství a příroda a krajina. Mezi dílčí cíle potom spadá
zlepšování dostupnosti a jakosti vody, zvyšování připravenosti
společnosti na mimořádné události a krizové situace, snižování
emisí skleníkových plynů či dlouhodobě udržitelné hospodaření
v krajině. Strategie se zabývá i oběhovým hospodářstvím zaručující
hospodárné nakládání se surovinami, výrobky a odpady v Česku.
Plnění SPŽP 2030 má být monitorováno skrze indikátory
a pravidelná setkávání, vlastní realizace cílů je potom postavena na
spolupráci se samosprávami či veřejností. Jedná se tak o základní
dokument, ze kterého by mělo být patrné, jak bude životní prostředí
v České republice v roce 2030 vypadat. Politika navíc odkazuje
na jednotlivé dílčí dokumenty, gestory a cíle, a je proto vhodným
výchozím materiálem pro pochopení jednotlivých politik v oblasti
životního prostředí.

Julie Kavalírová

Soudní dvůr EU omezuje neopodstatněné použití chemických
látek vzbuzujících obavy
Evropský soudní dvůr rozhodl o omezení používání chemických
látek1 vzbuzujících obavy, konkrétně olova. Legislativa umožňuje
povolení užití pouze v případě, že k dispozici není žádná méně
závadná alternativa a pokud přínos převažuje nad škodlivostí. Je
na žadateli o povolení, aby nedostupnost vhodnějších alternativ
prokázal, a na Evropské komisi, aby tuto skutečnost dostatečně
ověřila. Soudní dvůr rozsudkem narušil dosavadní praxi, když
konstatoval, že rozhodnutí nesmí být postaveno na domněnkách
nepotvrzených či nevyvrácených faktickými informacemi. Komise
musí tedy v každém případě skutečně prověřit, zda jsou alternativy
dostupné. Používání chemických látek vzbuzujících mimořádné
obavy proto bude do budoucna podrobeno daleko větší míře
přezkumu.
Role veřejného zájmu při zveřejňování vnitřní komunikace
o životním prostředí
V rozsudku C619/192 se Soudní dvůr Evropské unie věnoval právu
veřejnosti na informace o životním prostředí podle Aarhuské úmluvy.
Předmětem předběžné otázky byl výklad pojmu „vnitřní komunikace“,
na kterou se vztahuje výjimka ohledně zmíněného zpřístupnění.
Zároveň se však tato výjimka musí vždy poměřovat k veřejnému
zájmu, kterým je zveřejnění podmíněno.

–8–

Soud konstatoval, že vnitřní komunikace zahrnuje všechny informace,
které se pohybují v rámci orgánu veřejné správy a ke dni podání
žádosti o přístup neopustily vnitřní sféru tohoto orgánu. Jedná se
i o informace, které daný orgán obdržel a které nebyly nebo neměly
být zpřístupněny veřejnosti před zmíněným obdržením.
Časově není použitelnost této výjimky nijak omezena, zároveň ale
platí, že důvodem její existence je poskytnout veřejným orgánům
chráněný prostor k rozvíjení úvah a vedení vnitřní diskuse. Výjimka se
tedy může uplatnit pouze po dobu, po kterou je ochrana požadované
informace odůvodněná. Plynutím času tak může veřejný zájem na
zveřejnění vnitřní komunikace o životním prostředí přerůst zájem
veřejných orgánů nad její ochranou. Takovou situaci musí příslušný
orgán v každém případě materiálně zkoumat a nemůže se pouze
formálně odkázat na to, že vnitřní komunikace je kryta příslušnou
výjimkou.
Sjednocení pojmu „škoda na životním prostředí“ napříč
Evropskou unií
Evropská komise zveřejnila pokyny objasňující rozsah pojmu „škoda
na životním prostředí“3 podle článku 2, Směrnice o odpovědnosti
za životní prostředí. Účelem je pomoci státům EU lépe posoudit,
zda poškození vod, chráněných druhů, půdy nebo přírodních
stanovišť spadá do působnosti směrnice. Pojem škody na životním

–9–
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1) Soudní dvůr Evropské Unie, C‑389/19 P, „Kasační opravný prostředek – Nařízení (ES) č. 1907/2006 – Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – Rozhodnutí
Evropské komise o udělení povolení k některým použitím sulfochromanu olovnatého, žluti, a chroman-molybdenan-síranu olovnatého, červeni, a sice látek, které jsou uvedeny
v příloze XIV uvedeného nařízení – Látky vzbuzující mimořádné obavy – Podmínky pro povolení – Posouzení nedostupnosti alternativ“, Retrieved from: https://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?text=&docid=238162&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1452930
2) Soudní dvůr Evropské unie, C‑619/19, „Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Aarhuská úmluva – Směrnice 2003/4/ES – Přístup veřejnosti k informacím o životním pro‑
středí – Projekt výstavby infrastruktury ‚Stuttgart 21‘ – Zamítnutí žádosti o informace o životním prostředí – Článek 4 odst. 1 – Důvody pro zamítnutí – Pojem ‚vnitřní komunikace‘ –
Rozsah – Časové omezení ochrany takové komunikace“, Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236684&pageIndex=0&doclang=CS&‑
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2608142
3) Evropská Komise.(2021). OZNÁMENÍ KOMISE - Obecné zásady za účelem dosažení jednotného chápání pojmu „škody na životním prostředí“ ve smyslu článku 2 směrnice Evrop‑
ského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0407(01)
4) Ministerstvo životního prostředí. (2021). Státní politika životního prostředí ČR 2030 s výhledem do 2050, Retrieved from: https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_pro‑
stredi
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rvní čtvrtletí roku 2021 přineslo celou řadu novinek v oblasti oběhového hospodářství.
Například dlouho očekávaná regulace jednorázových plastů dostává konkrétní obrysy,
a Evropská komise proto vydala nařízení o novém způsobu označování takových
výrobků. V účinnost vstoupila i sada nařízení o ekodesignu, které výrobcům elektrozařízení
stanovují povinnost zajistit dostupnost náhradních dílů až 10 let poté, co přestanou dané
výrobky uvádět na trh. Mezi další novinky patří zjištění Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj, která vypočítala, že přechodu na oběhové hospodářství by nejvíce
prospěla globální změna fiskální politiky, či nová zpráva Evropské agentury životního
prostředí, podle které výroba plastů zlevnila mimo jiné i vlivem pandemie a souvisejícího
poklesu hospodářských aktivit.

Martin Vejtasa

– 11 –
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Unijní nařízení zavádí jednotné označování plastových
výrobků
Nový zákon o jednorázových plastech zavádí od 1. července řadu
novinek, a to včetně úplného zákazu plastových příborů, brček,
kelímků a dalších jednorázových plastů.
Zákon však zavádí i další opatření k omezení plastového odpadu, jako
je povinné připevňování víček k nápojovým nádobám nebo zlepšení
povědomí spotřebitelů o plastovém odpadu pomocí označování
výrobků. Označením „plast ve výrobku“, které bude mít jednotnou
podobu po celé EU1, by tak do budoucna měly být vybaveny obaly
hygienických vložek a tamponů, aplikátorů tampónů, vlhčených
ubrousků, tabákových výrobků s filtry a tabákových filtrů nebo
nápojových kelímků.
Označení nebude pouze upozorňovat na obsah plastů v těchto
výrobcích, ale také na environmentální dopady spojené s nevhodným
nakládáním s plastovými odpady. Ty často zbytečně končí
v odpadních vodách, řekách a oceánech, kde se dále rozkládají na
mikroplasty, vstupují do potravního řetězce a ohrožují tak nejen
rostliny a živočichy, ale potenciálně také lidské zdraví.
Nová legislativa zajistí opravitelnost elektrospotřebičů
dlouho po konci jejich životnosti
Podle údajů Evropské komise preferuje na 70 % spotřebitelů v EU
opravu před zakoupením nového výrobku. Opravy dnešního zboží
jsou však často nemožné nebo nedávají ekonomický smysl, a to
z různých důvodů – kvůli nedostatku náhradních dílů či náročné
konstrukci, pro kterou nelze výrobky bez speciálních nástrojů
vůbec rozebrat. Jako odpad potom končí i zboží, které by mohlo
ještě dlouhá léta sloužit, a společnost tak produkuje podstatně více
odpadu, než je nezbytně nutné.
V Evropské unii tak v posledních letech sílí hlasy, které požadují
obrat tohoto negativního trendu zavedením „práva na opravu“.
První krůčkem je sada unijních nařízení, které výrobcům stanovují
povinnost zajistit dostupnost náhradních dílů2 až po dobu deseti let
po uvedení výrobku na trh. Na opravy výrobků se navíc bude muset
myslet již ve fázi návrhu konstrukce, aby byly hlavní komponenty
přístupné pouze s využitím základních nástrojů. Důsledkem této
regulace by měl být mimo jiné rozvoj trhu po-prodejního servisu, aby
opravy „rozbitých“ zařízení realizovatelné a snadno dostupné.
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Udržitelné krytiny a nová kritéria pro udělování ekoznačky
Ekoznačku EU lze udělit produktům, které mají prokazatelně menší
dopad na životní prostředí než ostatní. Zohledňuje se přitom celý
životní cyklus od výrobní fáze až po odstranění. Pravidla, podle
kterých lze ekoznačku EU udělit tvrdým krytinám3 (podlahovým
dlaždicím, krytinovým taškám, obrubníkům, kuchyňským pracovním
deskám atp.) se však od 16. března 2021 mění.
Nový postup při posuzování adeptů na udělení značky vychází
z bodového systému. Body navíc mohou získat jen produkty,
které splní nepovinné požadavky nebo své konkurenty
v environmentálních ohledech výrazní předčí. Smyslem změn je také
zohlednění inovací v oblasti výroby tvrdých krytin, aby tak bylo možné
značku udělit např. i krytinám vyrobených z alternativních materiálů.
Daň na primární materiály jako cesta k oběhovému
hospodářství?
Světová spotřeba nerostných surovin stále roste a její snižování je
v nedohlednu. S tím jde také ruku v ruce navyšování těžby, které má
přitom již nyní devastující environmentální dopady. Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) proto nedávno zveřejnila
studii, která se zabývá možností snížení spotřeby primárních
materiálů prostřednictvím fiskální reformy.4 Ta by měla zdanit
využívání primární materiálů a z výnosů daně podpořit recyklované
zboží a využívání kovů získaných sekundární výrobou.

které mohou samy vyhodnotit stav naplnění a objednat si svoz, to
vše bez neefektivní administrativy.
Digitalizace by dle EEA umožnila generovat efektivitu, která
může odpadovým společnostem pomoci uspět v jinak vysoce
konkurenčním prostředí odpadového hospodářství. To operuje
pouze s nízkými maržemi a konkurenční výhoda spojená s digitalizací
by se tak mohla dlouhodobě vyplatit.
Výroba plastů je levnější i vlivem pandemie. A přispívá ke
klimatickým změnám
Podle údajů Evropské agentury životního prostředí (EEA)6 se
pandemie koronaviru podepsala nejen na vzniku plastového odpadu
(rukavice, masky, jednorázové plasty pro potraviny), ale také výrazně
zlevnila celkovou výrobu nových plastů. Ta se totiž neobejde bez
velkého množství fosilních paliv, jejichž cena se vlivem celkového
snížení hospodářské aktivity během protiepidemických opatření
výrazně snížila.
Ve svém důsledku je tak mnohem výhodnější vyrábět nové plasty
než využívat recyklovaný materiál. To bohužel komplikuje snahy
omezovat výrobu a spotřebu plastů a plastových výrobků, která je
přitom zásadní pro ochranu životního prostředí a v kontextu boje
proti klimatickým změnám.

Oběhové hospodářství v jednotlivých fázích životního cyklu
O nutnosti přechodu na oběhové hospodářství se mluví již dlouho,
co ale znamená v praxi? Evropská agentura životního prostředí (EEA)
nedávno zveřejnila studii, ve které ilustruje význam „oběhovosti“
v každé části životního cyklu7.
Výrobky by měly být navrženy a konstruovány tak, aby byly odolnější,
bylo jednodušší je opravovat a po dobu jejich užívání byly k dispozici
náhradní díly. Ve fázi výroby zdůrazňuje EEA nejen nutnost co
nejširšího používání recyklátů a hledání alternativní materiálů, ale
také potřebu úplně se vyhnout využívání některých nežádoucích
látek. Při výrobě a distribuci budou hrát zásadní roli digitální
technologie, které umožní optimalizaci výrobních a distribučních
procesů.
Ve fázi využívání výrobků vyžaduje cirkulární transformace
individuální přístup podle konkrétního výrobku. K tomu mohou
přispět i samotní spotřebitelé, a to preferencí nových obchodních
modelů. Jako příklad mohou posloužit access-based obchodní
modely, dle kterých zůstává vlastnictví výrobků obchodní
společnosti. Zákazníci platí pouze za jejich používání, aby tak bylo
maximalizováno využití výrobků po celou dobu jejich životnosti.
V poslední fázi, kdy se výrobek stane odpadem, je potom přirozenou
prioritou jeho recyklace, znovuvyužití nebo například materiálové
zhodnocení.

Fiskální reforma by podle použitých modelů měla k roku 2040 vést ke
snížení spotřeby primárních materiálů o 27 % v případě kovů a o 8 %
u nekovových minerálů (oproti scénáři bez podobné reformy), a to za
cenu pouze limitovaných dopadů na globální ekonomiku. Studie však
také přiznává komplikace spojené s modelovanou fiskální reformou,
které se pojí především se závažnými asymetrickými dopady na
některé regiony (především na státy, které závisejí na exportu
nerostných surovin) a průmyslová odvětví navázaná na těžbu.
Fiskální reforma by navíc musela být univerzální. V zemích, které
by daň na primární materiály nezavedly, by totiž došlo ke zvýšení
jejich využívání. Společnosti ze zemí, které by daň zavedly, by totiž
mohly své výrobní kapacity „jednoduše“ přesunout tam, kde by tuto
daň hradit nemusely. Zvažovaná fiskální reforma by tedy musela
být pečlivě vyvážená, autoři studie ji však označují za proveditelnou
a výhody s ní spojené za převažující.

1) Evropská komise. (2021). Prováděcí nařízeí komise, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených
v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, Retrieved from: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151&from=CS
2) Evropská komise. (2021). Od 1. března 2021 platí nové energetické štítky EU, Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_818
3) Evropská komise. (2021). Rozhodnutí Komise (EU) 2021/476 ze dne 16. března 2021, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro tvrdé krytiny, Retrieved from: https://eur-lex.

Má to však háček. Prozatím se „právo na opravy“ bude vztahovat
pouze na vybraná zařízení, na pračky a myčky, ledničky nebo televizní
obrazovky. Nejspíše potrvá roky, než se podobná legislativa začne
vztahovat například na mobilní telefony, laptopy a další běžná
elektrozařízení.

Digitální technologie ve službě odpadového hospodářství
Evropská agentura životního prostředí (EEA) zveřejnila zprávu,
která upozorňuje na způsoby, kterými mohou digitální technologie
změnit odpadové hospodářství5. Mezi příklady uvádí využití robotů,
kteří mohou pomocí systémů vizuální identifikace pomáhat třídit
recyklovatelné materiály, nebo „chytré kontejnery“ a sběrné nádoby,

europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.099.01.0037.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099%3ATOC
4) OECD. (2021). Policy scenarios for a transition to a more resource efficient and circular economy, En., Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/policy-scena‑
rios-for-a-transition-to-a-more-resource-efficient-and-circular-economy_c1f3c8d0-en;jsessionid=7m6C_hejsNq0C0Gcgg0lbyZb.ip-10-240-5-161
5) EEA. (2021). Digital technologies will deliver more efficient waste management in Europe, En., Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/
digital-technologies-will-deliver-more
6)EEA. (2021). Plastics, a growing environmental and climate concern: how can Europe revert that trend?, En., Retrived from: https://www.eea.europa.eu/highlights/plastics-envi‑
ronmental-concern
7) EEA. (2021). A framework for enabling circular business models in Europe, En., Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/publications/a-framework-for-enabling-circular/a-fra‑
mework-for-enabling-circular
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Klimatické změny mají globální
dopad na ekologii i ekonomiku.
EU připravila novou adaptační
strategii

ČL ÁNEK NA BLOGU

E

vropská unie si je vědoma všudypřítomných dopadů klimatických změn, a proto
v uplynulých měsících připravila novou strategii, s jejíž pomocí by měly evropské státy
lépe dosáhnout klimatické neutrality a společně se na nadcházející změny efektivně
připravit. Další novinkou je nařízení Evropské komise, které upravuje, jakým způsobem
budou z palubních počítačů osobních vozidel sbíraná data o emisích CO2. Klimatické změny
jsou ale stále významnějším tématem i pro byznys a společnosti z nejrůznějších sektorů,
a dokonce i pro jednotlivce. Například pro mileniály je vliv značky na životní prostředí zásadní
do takové míry, že by kvůli tomu změnili svého zaměstnavatele. A společnosti o tom dobře
vědí – globálně až 30 % z nich již pociťuje dopady klimatické změny na každodenní chod firmy.

Julie Kavalírová

Ekonomické subjekty nenesou žádné přímé náklady na produkci
skleníkových plynů a sociální náklady, které mají dopad na ostatní lidi.
Emise se tak stávají negativní externalitou, kterou subjekty neberou
v potaz, nadprodukují CO2 a další škodlivé látky a nedostatečně
investují do výzkumu. Existuje mnoho schémat oceňování uhlíku
(daně, emisní povolenky), které dohromady pokrývají téměř jednu
čtvrtinu světové produkce skleníkových plynů. Tato schémata nutí
velké znečišťovatele k inovacím a příjem z nich je možné použít
k vyvažování negativních efektů skleníkových plynů. Studie oxfordské
univerzity shledala, že zelené projekty (např. plán obnovy navržený

Evropskou komisí), které se snaží propojit klimatické a ekonomické
cíle, mají značný potenciál zvýšit národní bohatství a produktový
kapitál.
Přímý i nepřímý vliv klimatické změny na finanční sektor se zatím
projevuje například v pojišťovnictví, ale očekává se prudký nárůst
vlivu i v bankovnictví. Centrální banky se více a více zabývají
hodnocením rizik spojených s klimatickou změnou. Finanční sektor
zprostředkovává soukromé investice, a proto hraje v přechodu
k nízkouhlíkové budoucnosti důležitou roli.

Martin Vejtasa

Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
Ve světě právě skončilo historicky nejteplejší desetiletí. Osmkrát byl
překonán rekord nejteplejšího roku. Četnost a závažnost klimatických
a povětrnostních extrémů se zvyšuje. Ani zastavení veškerých emisí
skleníkových plynů nedokáže zabránit dopadům na klima, k nimž nyní
dochází. To jsou jen některé z důvodů, proč v uplynulých měsících
vznikla nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu1.
EU se zavázala ke klimatické neutralitě do roku 2050 a ke snížení
emisí o 55 % do roku 2030. Strategie poskytuje základ pro
soudržnost politik, stanovuje rámec pro dosažení klimatické
neutrality a zavazuje členské státy k průběžnému pokroku. Komise
si ve strategii stanovuje několik hlavních úkolů, přičemž klíčová
bude spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Řešením se
musí zabývat jak jednotlivci, tak celé vlády. Evropská unie a globální
společenství jsou v současné době nedostatečně připraveny na
rostoucí intenzitu a všudypřítomnost dopadů změny klimatu a nová
strategie je jedním z prostředků, jak proti této nepřipravenosti
bojovat.
Povinnost zveřejňování údajů o reálné spotřebě paliv
Unijní regulace již delší dobu postupně tlačí na snižování emisí
CO2 z osobních automobilů. Aby bylo možné účinnost těchto snah
vyhodnotit, musí Evropská komise od roku 2021 shromažďovat údaje
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počasí ovlivňují také lidské zdraví a produktivitu. Výzkumy poukazují
na spojitost mezi nárůstem teplot, snížením produktivity a nárůstu
onemocnění populace. Zároveň se budou zvětšovat rozdíly mezi
znevýhodněnými komunitami a jedinci, kteří budou mít méně
možností čelit důsledkům klimatické změny.

o spotřebě paliva z reálného provozu2. Tyto informace jsou získávány
z palubních zařízení, která jsou instalována do nových vozidel.
Zveřejňovat zmíněné údaje bude povinné od roku 2022. Každý si tak
bude moct ověřit, jakou skutečnou spotřebu může v průběhu let
očekávat od vybraného typu vozidla.
Nové prováděcí nařízení podrobně upravuje způsoby, jakými
se budou data z automobilů prostřednictvím výrobců, servisů
a opraven dostávat k regulatorním orgánům a k široké veřejnosti.
Nutno dodat, že unijní právo výslovně zakotvuje i možnost majitelů
automobilů předávání údajů o spotřebě odmítnout.
Ekonomické důsledky klimatické změny
Ekonomické škody způsobené klimatickou změnou3 jsou
očividné, ekonomické důsledky nese ale i přechod k nízkouhlíkové
budoucnosti.
Jakou cenu platíme za nečinnost v boji proti důsledkům klimatické
změny? Požáry, hurikány, zvyšování extrémů nejsou v posledních
letech žádnou novinkou. Jen za rok 2020 se finanční ztráty
způsobené přírodními katastrofami vyšplhaly na 210 miliard dolarů.
Nejedná se pouze o ztráty na infrastruktuře, průmyslu či obydlích,
ale dochází i ke zpomalení ekonomického růstu. Extrémní změny
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Obchodní lídři vnímají hrozbu klimatických změn, boj s nimi
však zbrzdila pandemie
Průzkum Deloitte mezi obchodními lídry5 provedený v únoru
a březnu 2021 ukazuje, že se podle většiny manažerů boj
s klimatickou změnou nachází v bodu zvratu. Řada odvětví již nyní
pociťuje vlivy změny klimatu a s nimi souvisejících přírodních pohrom,
a to především v nedostatku vstupních surovin a materiálů.

Klimatické změny a přístup obchodních manažerů
Deloitte nedávno zveřejnil shrnutí nejdůležitějších informací
o klimatických změnách cílené na manažery obchodních
společností4, které obsahuje řadu zajímavých poznatků. Například
podle jedné ze studií by 40 % mileniálů změnilo svůj přístup
k firemní značce podle toho, jaký má daná společnost vliv na životní
prostředí, přibližně 45 % by pak kvůli přístupu svého zaměstnavatele
k udržitelnosti dokonce změnilo pracoviště. To odpovídá i jiné
americké studii, podle které mělo na 30 % zaměstnanců z velkých
společností v posledních letech změnit práci právě z tohoto důvodu.

Snahy obchodních společností transformovat hospodaření na
více udržitelný model významně podkopala pandemie koronaviru.
Přibližně 65 % manažerů přiznává, že jsou nuceni krátit investice do
environmentálních iniciativ. Navzdory tomu však zůstávají optimističtí
a věří, že by se vše mělo změnit v blízké budoucnosti, kdy společnosti
naopak plánují své snahy směřující k zelené transformaci výrazně
urychlit. Motivací je nejen silný tlak ze strany vlád a zákonodárců, ale
také „zdola“, ze strany zaměstnanců a investorů.

Deloitte proto obchodním manažerům mimo jiné doporučuje, aby
zelenou transformaci vnímali především jako příležitost a hledali nové
obchodní modely, nebo aby environmentální a klimatické dopady
brali více v potaz ve svém obchodním rozhodování. A to nejen ve
vztahu ke svým produktům a zákazníkům, ale také na pracovišti
(například skrze odměňování).

1) Evropská Komise. (2021). SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EMPTY, Vytvoření
Unie odolné vůči změně klimatu – nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021D‑
C0082&from=EN
2) Evropská komise. (2021). PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/392 o sledování a hlášení údajů týkajících se emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 a o zrušení prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1014/2010, (EU) č. 293/2012, (EU) 2017/1152 a (EU) 2017/1153, Retrived
from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0392&from=CS
3) Deloitte. (2021). Facing the heat: The economic implications of climate change, Retrieved from: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/spotlight/economics-insights‑
-analysis-02-2021.html?id=us:2em:3pa:all:eng:di:040221
4) Deloitte. (2021). Climate Change: 101 for business leadersKey questions and essential knowledge, Retrieved from: https://www2.deloitte.com/global/en/insights/topics/strategy/
economic-impact-climate-change.html
5) Deloitte. (2021). 2021 Climate Check: Business‘ views on environmental sustainability, Retrieved from: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/2021-climate‑
-check-business-views-on-environmental-sustainability.html
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Udržitelné investice jsou
výhodnější než tradiční fondy
a odolnější proti dopadům
pandemie

ČL ÁNEK NA BLOGU

V

březnu nabylo účinnosti dlouho očekávané nařízení o udržitelném investování (SFDR)
zavádějící nové požadavky na informovanost investorů a transparentnost v oblasti
finančních služeb. Nová regulace však ještě není kompletní a oproti avizovaným
plánům se zpřesnění povinností zpozdí. To je špatná zpráva zejména pro investory,
protože podle studií finančních společností popularita udržitelných investic strmě roste.
A transparentnosti se týká i nové usnesení Soudního dvora EU, podle kterého má Evropská
investiční banka povinnost přezkoumávat svá rozhodnutí, jež mají dopad na životní prostředí
a sociální oblast.

Andrea Lančová

Účastníci finančního trhu se musí adaptovat na nové
požadavky na transparentnost
Jak jsme informovali1 již v minulém roce, Evropská unie se v zájmu
dosažení větší udržitelnosti ekonomiky zaměřila i na oblast finančních
služeb. V březnu tak nabylo účinnost tzv. nařízení o udržitelném
investování (SFDR)2. SFDR dopadá na účastníky finančního trhu
a finanční poradce. Jeho cílem je zvýšit transparentnost v oblasti
finančních služeb a přispět k větší informovanosti koncových
investorů. Povinné subjekty tak nově musí mimo jiné například
zveřejňovat informace o začleňování rizik, které se udržitelnosti týkají,
do interních procesů nebo informovat své klienty o rizicích před
podpisem smlouvy.
Nová regulace však doposud není kompletní. SFDR mají doplnit
regulační technické normy3 (RTS), které vyjasní obsah, metodologii
a rozsah informačních povinností. Přípravu RTS měly na starosti
evropské orgány dohledu nad finančním trhem (tedy Evropský orgán
pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké
penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a jejich
návrh byl zveřejněn na začátku února 2021. Podle původního plánu
měly RTS nabýt účinnosti souběžně s SFDR, kvůli opakovaným
zpožděním při jejich přípravě však byla jejich účinnost odložena,
prozatím na 1. leden 2022. S ohledem na tuto skutečnost také
dochází k odložení4 plnění některých povinností oproti původně
avizovaným plánům.
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S obsahem RTS se však doporučujeme seznámit již nyní – může
totiž posloužit jako užitečné vodítko pro interpretaci aktuálních
požadavků. Pomoct může však i k přípravě do budoucna, neboť
obsahuje podrobnou metodologii a vzory, které budou povinné
subjekty muset využívat. V zájmu hospodárnosti lze také doporučit
se vybranými ustanoveními RTS začít řídit již nyní, a to například co
se týče čl. 2 návrhu RTS, který upravuje základní zásady prezentace
informací.
Evropské orgány dohledu připravují doplnění SFDR
o požadavky na udržitelnost finančních produktů
Regulace přijaté v rámci již zmíněného SFDR jsou navzájem úzce
propojené. Nařízení o taxonomii takto zmocňuje evropské orgány
dohledu, aby na základě regulačních technických norem rozšířily
SFDR o nové požadavky na udržitelnost finančních produktů.
Uvedené orgány se rozhodly jít cestou doplnění RTS5, aby vznikl
jednotný soubor pravidel, který bude zohledňovat všechny udržitelné
investice jak v souvislosti taxonomií, tak i ty stojící mimo ni. K rozšíření
požadavků v současnosti probíhají konzultace6. Evropské orgány
dohledu představily návrh doplnění RTS a zainteresované subjekty se
k němu mohou vyjádřit do 12. května 2021.

Rozšíření požadavků se bude týkat především upřesnění pravidel pro
zveřejňování předsmluvních informací ohledně finančních produktů
podle čl. 8 a 9 SFDR – tedy finančních produktů prosazujících
environmentální nebo sociální vlastnosti a finančních produktů
sledujících cíl udržitelných investic (také označovaných jako „světle
zelené“ a „tmavě zelené“ produkty).
Je zřejmé, že rok 2021 bude pro oblast udržitelného financování
ve znamení zásadního vývoje. Kromě výše uvedeného očekáváme
zveřejnění seznamu environmentálně udržitelných činností ze strany
Komise, tzv. zelené taxonomie. Od té si představitelé Evropské unie
slibují, že přinese zásadní změnu v boji proti klimatickým změnám.
Zveřejnění zelené taxonomie přitom Evropská komise několikrát
odložila, naposledy kvůli nesouhlasu deseti členských států EU
s klasifikací plynu a jádra.
Investoři zjišťují, že sázka na zelenou se vyplácí
Zájem o udržitelné a odpovědné investování7 raketově roste,
v posledních letech se stala tato oblast v podstatě součástí
mainstreamu. Velký podíl na tom mají mileniálové, udržitelné
investice jsou však stále populárnější i mezi širokou populací.
Praxe posledních let také ukázala, že obavy některých investorů
o výhodnost udržitelných investic byly liché. Podle studie provedené
v sedmi investičních sektorech přibližně 59 % udržitelných fondů
překonalo v průběhu 10 let tradiční fondy. Dařilo se jim lépe rovněž
v kontextu pandemie. Jedním z důvodů může být fakt, že udržitelné

fondy neinvestují do uhlíkově náročných odvětví, které byly pandemií
více zasaženy. Správci udržitelných portfolií také mohou brát více
v potaz nefinanční rizika, včetně pandemie.
Ačkoliv data mluví jasně, je otázkou, zda popularita udržitelných
investic poroste i v dalších letech. Přinejmenším povědomí o nich se
však bude v Evropské unii díky SFDR do budoucna zvyšovat.
Evropská investiční banka prohrála případ ve věci
transparentního rozhodování
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v lednu rozhodl8, že Evropská
investiční banka (EIB) neoprávněně odmítla žádost o vnitřní přezkum
rozhodnutí o poskytnutí půjčky na výstavbu elektrárny na biomasu
ve Španělsku. Žalobu k SDEU podala environmentální nezisková
organizace ClientEarth.
Podle ClientEarth bylo poskytnutí půjčky v rozporu s kritérii EIB
pro udržitelné investování v oblasti obnovitelných zdrojů energie,
a organizace proto žádala o vnitřní přezkum rozhodnutí v souladu
s Aarhuskou úmluvou. EIB žádost označila za nepřípustnou. Mimo
jiné argumentovala tím, že žádost o vnitřní přezkum je neslučitelná
s nezávislostí, které EIB požívá v oblasti svých finančních rozhodnutí.
SDEU přisvědčil argumentům ClientEarth s tím, že se žádost
o přezkum týkala environmentálních a sociálních aspektů rozhodnutí
EIB v dané věci. Žádost o vnitřní přezkum v souladu s Aarhuskou
úmluvou tak byla přípustná.
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Případ je významný tím, že se vůbec poprvé podařilo neziskové
organizaci uspět u SDEU ve sporu s EIB o transparentnost v nakládání
s veřejnými financemi. Ačkoliv EIB podle své výroční zprávy plánuje9
poskytovat více než 50 % půjček na podporu udržitelnosti, podle
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právních zástupců ClientEarth je důležité, aby rozhodování EIB mohlo
být podrobeno veřejné kontrole.

Modernizační fond přináší nové
výzvy, zaměřuje se na obnovitelné
zdroje i snižování emisí

ČL ÁNEK NA BLOGU

K

dosažení udržitelnosti jsou nevyhnutně potřeba i veřejné zdroje. Státní fond životního
prostředí proto otevírá výzvy Modernizačního fondu zaměřené na modernizaci soustav
zásobování tepelnou energií (HEAT), nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG
ETS). Zároveň Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo harmonogram výzev na rok 2021,
přičemž zásadním bodem je plánované vyhlášení výzev v programech Aplikace, Inovace
a Potenciál. Tyto výzvy umožnují ozelenit provoz a investovat do inovací a výzkumu. A pozadu
není ani Technologická agentura ČR, která vyhlásila veřejnou soutěž zaměřenou na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s názvem THÉTA, jejímž cílem je
kvalitnější řízení v oblasti energetiky a využití nových technologií a systémových prvků.

Natálie Hrabánková

1) Deloitte. (2020). Nové výzvy v kontextu klimatických změn: Jak na udržitelné financování?, Retrieved from: https://www.dreport.cz/blog/nove-vyzvy-v-kontextu-klimatickych‑
-zmen-jak-na-udrzitelne-financovani/

Modernizační fond: programy, podmínky a připravované
projekty
Předregistrační výzvy1 Modernizačního fondu přinesly důležité
informace nejen o připravovaných projektech a jejich stavu, ale také
o zájmu o takové technologie. Tyto poznatky poslouží jako základ pro
nastavení Modernizačního fondu a rozdělování dotací. Státní fond ŽP
ČR zjišťoval zájem u tří programů: Modernizace soustav zásobování
tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
v průmyslu v EU (ENERG ETS).

Podle zjištění převažují projekty z oblasti nových zdrojů energie se
zaměřením na výstavbu fotovoltaických elektráren (90 %), přičemž
většina plánuje umístění panelu na budovách a jako palivovou
základnu volí zemní plyn. Projekty jsou posuzovány fondem, který
vyhodnocuje jejich relevantnost a realizovatelnost z pohledu
výdajů, připravenosti a plánu investic. Současně se připravují finální
podmínky programů a probíhá komunikace s Evropskou komisí
a Evropskou investiční bankou. Žádosti budou přijímány v červenci
a do konce roku má proběhnout představení zbylých programů.
Aktuálně se také připravují také tzv. ostré výzvy.

2) Evropský parlament. (2021). NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088,
Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=CS#d1e1740-13-1
3) Joint Committee of the European Supervisory Authorities. (2021). Final Report on draft Regulatory Technical Standards, En., Rtrieved from: https://www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/jc_2021_03_ joint_esas_final_report_on_rts_under_sfdr.pdf
4) Joint Committee of the European Supervisory Authorities. (2021). Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation, En., Retrie‑
ved from: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_06_ joint_esas_supervisory_statement_-_sfdr.pdf
5) Joint Committee of the European Supervisory Authorities. (2021)., Joint Consultation Paper Taxonomy-related sustainability disclosures. En., Retrieved from: https://www.esma.
europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_22_-_ joint_consultation_paper_on_taxonomy-related_sustainability_disclosures.pdf
6) ESMA. (2021). JOINT CONSULTATION ON TAXONOMY-RELATED SUSTAINABILITY DISCLOSURES, En., Retrieved from: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint‑
-consultation-taxonomy-related-sustainability-disclosures
7) Deloitte. (2021). Climbing aboard the sustainability train: How the SFDR and the global pandemic may influence sustainable and responsible investment, En., Retrieved from:
https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/sustainable-development/articles/climbing-aboard-sustainability-train-sfdr.html
8) Soudní Tribunál (EU). (2021). „Životní prostředí – Financování elektrárny na biomasu v Galicii – Rozhodnutí správní rady EIB o schválení financování – Přístup k právní ochraně
v záležitostech životního prostředí – Články 9 a 10 Aarhuské úmluvy – Články 10 až 12 nařízení (ES) č. 1367/2006 – Žádost o vnitřní přezkum – Odmítnutí žádosti jako nepřípustné –
Přípustnost důvodu obrany – Povinnost uvést odůvodnění – Pojem ‚akt přijatý podle práva životního prostředí‘ – Pojem ‚akt s právně závaznými vnějšími účinky”, Retrieved from:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=32D492E94831046FC04B767F926B0CBE?text=&docid=237047&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&oc‑
c=first&part=1&cid=3843194
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Změna harmonogramu výzev pro rok 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR změnilo 19. března 2021
aktuální harmonogram výzev pro rok 2021. Zásadní změnou
je plánované vyhlášení výzev v programech Aplikace, Inovace
a Potenciál.2 Jedná se tak o poslední příležitost v tomto programovém
období pro čerpání finančních prostředků z programu OP PIK.
Uchazeči mohou v rámci těchto výzev čerpat dotace na jednotlivé
projekty v objemu až desítek milionů korun. Celkově by pak v rámci
těchto výzev mělo být mezi podnikatele rozděleno 4,5 miliardy korun.
Program Aplikace podporuje projekty zaměřené na realizaci činností
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke
konkrétním výstupům. O dotaci, která se vztahuje mimo jiné na
osobní náklady, výdaje na nástroje či smluvní výzkum, mohou žádat
malé, střední i velké podniky. Program Inovace se zaměřuje na
podporu projektů zavádějící do výroby a na trh inovované výrobky,
technologie či služby. Dotace se v tomto případě vztahuje například
na výdaje na stavbu, na software a data či na certifikaci produktů
a žádat o ni mohou taktéž malé, střední i velké podniky. Poslední
program s názvem Potenciál potom podporuje projekty zaměřené na
vybudování center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Dotace
se vztahují mimo jiné na výdaje na budovy a žádat mohou i v tomto
případě podniky všech velikostí. V harmonogramu příjmu žádosti do
nových podzimních výzev3 najdete přehled všech aktuálních výzev.
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Dále byla Technologickou agenturou ČR vyhlášena veřejná soutěž
zaměřená na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací v oblasti energetiky THÉTA4, jejímž cílem zkvalitnit
řízení a využít nových technologií a systémových prvků. Návrhy
projektů jsou přijímány do 12. května.
Tyto programy a výzvy tak dávají podnikům příležitost, jak získat
prostředky na změnu svých provozů k větší udržitelnosti, jakož i na
vývoj nových, udržitelných technologií.

Název programu

Zaměření programu

Typy příjemců*

Plánované datum příjmu
žádostí o podporu

IX. Výzva Inovace

Dotace na nákup výrobní technologie
za účelem zavedení nových nebo
inovovaných výrobků do výroby a na trh

MSP, VP s vazbou na životní
prostředí

Od 15. 6. 2021
Do 30. 9. 2021

VIII. Výzva Potenciál

Dotace na založení nebo rozvoj center
průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

MSP, VP s vazbou na životní
prostředí nebo ve spolupráci
s MSP

Od 14. 6. 2021
Do 26. 8. 2021

IX. Výzva Aplikace

Dotace na realizaci průmyslového
výzkumu a experimentálního vývoje

MSP, VP s vazbou na životní
prostředí nebo ve spolupráci
s MSP

Od 15. 6. 2021
Do 31. 7. 2021

VI. Výzva Úspory energie

Dotace na aktivity spojené s úsporou
konečné spotřeby energie

MSP, VP

Od 24. 11. 2020
Do 30. 4. 2021
Předběžné žádosti:
Od 8. 12. 2020
Do 31. 5. 2021

VI. Výzva Úspory energie
s EPC

Dotace na aktivity spojené s úsporou
konečné spotřeby energie metodou EPC
(energetické služby se zárukou)

MSP, VP

V. Výzva ICT a sdílené
služby

Dotace na pořízení nových produktů,
technologií a služeb v oblasti IS/ICT řešení

MSP

Žádosti o podporu:
Od 1. 6. 2021
Do 30. 11. 2021
Od 2. 8. 2021
Do 10. 9. 2021

*MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik

1) Státní fond životního prostředí České republiky. (2021). Česko je na změnu energetiky připravené, ukázal obrovský zájem o Modernizační fond. Začátkem dubna odstartují první
ostré výzvy, Retrieved from: https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=146
2) Deloitte. (2021). Tax alert: Změna harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2021 a poslední možnost čerpání dotací v programovém období 2014–2020, Retrieved from: https://
www.dreport.cz/blog/tax-alert-zmena-harmonogramu-vyzev-op-pik-pro-rok-2021-a-posledni-moznost-cerpani-dotaci-v-programovem-obdobi-2014-2020/?utm_source=news‑
letter&utm_medium=email&utm_campaign=dReport03
3) Deloitte. (2021). Harmonogram příjmu žádostí do nových podzimních výzev OP PIK [březen 2021], Retrieved from: https://www.dreport.cz/blog/harmonogram-prijmu-zadosti‑
-do-novych-podzimnich-vyzev-op-pik-brezen-2021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dReport03
4) Deloitte. (2021). Vyhlášení veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, Retrieved from: https://www.dreport.cz/
blog/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-theta/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=dReport03
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OSN představila nový koncept
ekosystémového účetnictví,
zohledňuje i hodnotu přírodního
kapitálu
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ČL ÁNEK NA BLOGU

Ekologické zěmědělství je klíčem k udržitelné Evropě
V návaznosti na Zelenou dohodu a strategii s názvem Od zemědělce
ke spotřebiteli představila Evropská komise v březnu roku 2021
tzv. Akční plán pro podporu ekologické produkce1. Jeho cílem je
motivovat zemědělce i zpracovatele k zavedení inovativních postupů
produkce, zajištění udržitelné výroby a dobrých podmínek chovu
hospodářských zvířat. Ve vztahu ke spotřebiteli má pak dojít ke
zvyšování záruk v souvislosti s transparentností ekologických
produktů, předcházením podvodů s potravinami a zintenzivnění
propagace produktů EU. Akční plán nahlíží na zemědělce komplexně
ve třech rovinách, kdy nevhodné zemědělské postupy mohou být
škodlivé vůči životnímu prostředí, avšak úsilí ekologických zemědělců
může mít velký pozitivní vliv na krajinu, ekosystémy a biodiverzitu.
Zároveň jsou zemědělci vystaveni dopadům změny klimatu a musí
hledat nové způsoby produkce, což vyžaduje investice do výzkumu.
Východiska pro navrhovaná opatření jsou celkem rozdělena do tří
tematických os, které se zabývají stimulací poptávky po ekologických
produktech, podporou přechodu a posílením hodnotového řetězce
a zlepšením příspěvku ekologického zemědělství k udržitelnosti.
Za účelem zvyšování poptávky má dojít k propagaci loga EU,
informačním kampaním a prosazováním spotřeby ekologických
produktů ve školních jídelnách i jejich začlenění do veřejných zakázek.
S ohledem na potřebu zajištění posílení důvěry spotřebitelů má
dojít k posílení dohledu nad kontrolními systémy, zaveden systém
včasného varování s využitím umělé inteligence a bude vyvinuta také
databáze potvrzení všech hospodářských subjektů.

D

o popředí společenského zájmu se dostávají témata spojená s udržitelným využíváním
přírodního kapitálu. Jelikož zemědělství je přímo závislé na využívání složek životního
prostředí, musí se nejen vypořádat s dopady klimatických změn, ale i s rostoucími
požadavky na začlenění environmentálních cílů do zemědělské produkce. K této transformaci
má sloužit Akční plán pro podporu ekologické produkce, který by měl motivovat zemědělce
k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Dalším významným tématem z této oblasti
je přelomové přijetí nového systému environmentálních a ekosystémových účtů. Zvýšení
povědomí o hodnotě ekosystémových služeb by mohlo změnit přístup soukromého sektoru
k ochraně životního prostředí a pomoci s odstraňováním environmentálních rizik a zvýšením
společenské odpovědnosti firem.

Zemědělství a ochrana vod jsou spojené nádoby
Jedním z často diskutovaných témat současnosti se staly dopady
zemědělství na jednotlivé složky životního prostředí, zejména
pak potřeba zajištění ochrany a udržitelného využívání vodních
zdrojů. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) nyní zveřejnila
podrobnou zprávu Water and agriculture: towards sustainable
solutions2, která se zabývá vlivy zemědělské a potravinářské
produkce na kvalitu a množství vody a snaží se navrhnout vhodné
změny současných přístupů. S ohledem na změnu klimatu je otázka
dostupnosti vodních zdrojů významná i pro samotné zemědělce,
které v tomto ohledu čeká období nejistoty a musí být připraveni
podniknout kroky ke zvýšení odolnosti svých hospodářství.
Podle zprávy zemědělský sektor významně přispívá k negativním
dopadům na stav vod v Evropské unii, které způsobuje především
rozptýleným znečištěním živinami a chemikáliemi, odběrem vody
a změnou podoby koryt vodních toků, přičemž tyto tlaky často
působí současně a účinky škodlivých dopadů jsou o to intenzivnější.
Ačkoliv v posledních desetiletích došlo ke zlepšení zemědělských
postupů při využívání přírodních zdrojů, negativní vlivy zemědělského
sektoru zapříčinily, že přibližně jedna třetina útvarů povrchové vody
nedosahuje dobrého stavu podle Rámcové směrnice o vodách.

Zmíněný přechod má být financován prostřednictvím Společné
zemědělské politiky v rozsahu 38-58 miliard eur v období 2023 až
2027 a inovace v této oblasti budou podpořeny programem Horizont
Evropa. Podpora místním a malým zpracovatelům má směřovat
ke zkrácení dodavatelského řetězce, aby byla zhodnocena přidaná
hodnota ekologických produktů a zároveň naplněny požadavky na
bezpečnost a kvalitu. Mezi hlavní přínosy Akčního plánu má patřit
snížení klimatické a environmentální stopy zemědělství a vytvoření
uhlíkově neutrálních ekologických podniků. S ohledem na dosavadní
zemědělské postupy bude velkou výzvou vyvíjet osiva s vyšší
genetickou variabilitou při zachování výnosů.
Akční plán má v širším kontextu motivovat zemědělce
k udržitelnějším postupům, ohodnotit přínos jejich činnosti pro
životní prostředí a usnadnit jejich adaptaci na změnu klimatu.
Evropská komise si uvědomuje, že k zavedení vyššího podílu
ekologické produkce a spravedlivých příjmů pro zemědělce je
nutné zajistit dostatečnou poptávku ze strany spotřebitelů, kteří
vhodnou volbou potravin a změnou životního stylu mají zásadní
vliv na naplnění daných cílů. Ekologické zemědělství je udržitelný
zemědělský systém, který získal značnou podporu, avšak naplnění
Akčního plánu bude rovněž záviset na vnitrostátních strategiích
v jednotlivých členských státech a míře investic do inovací.

Vojtěch Bašný
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a celospolečensky diskutované téma. Co však biodiversita znamená
v praxi pro byznys?4 Obchodní společnosti by se především měly
zaměřit na rizika související s jejich závislostí na konkrétních
ekosystémových službách a vytvořit rámce pro odstranění
zmíněných rizik. Na základě těchto zkušeností lze stanovit strategii
s jasnými cíli a zahájit spolupráci napříč dodavatelským řetězcem
– takovým způsobem lze aktivně podpořit ekosystémové služby
a zajistit firemní společenskou odpovědnost.

Zpráva nabízí tři základní východiska pro dosažení udržitelného
zemědělství. Ty spočívají ve zvyšovaní odolnosti zemědělských
systémů prostřednictvím vhodného hospodaření, lepší integrace
cílů relevantních politik EU a přechodu k systémovému myšlení
umožňující integrovaný a globální přístup k této problematice. Mezi
konkrétními návrhy na opatření je například zahrnutí požadavků
na ochranu vod do standardů pro udržitelnou zemědělskou
produkci, podpora ekologického zemědělství nebo transformace
zemědělských podniků za účelem posílení diverzifikace a odolnosti.
V souvislosti s integrací cílů je zmíněna potřeba, aby Společná
zemědělská politika reflektovala úroveň environmentální regulace
a začlenila standardy pro efektivní používaní pesticidů, živin a vody
do pravidel podmíněnosti. Ve vztahu ke změně v systémovém
myšlení je zdůrazněna potřeba integrovaného přístupu, který by
zohlednil snahy o ochranu vod i potřeby zemědělské a potravinářské
produkce.
Adaptace zemědělství na rizika změny klimatu je nezbytná
Zemědělství je ze své podstaty jednou z oblastí, která je nejvíce
ohrožena dopady klimatických změn. Zemědělská produkce je totiž
přímo ovlivněna přírodními podmínkami například v podobě srážek,
teplot, vlhkosti, dostatku opylovačů či kvalitní půdy. Jelikož změna
klimatu sebou přináší náhlé změny těchto přírodních podmínek
a změny v zemědělských výnosech i ve využití půdy, je nutné
hledat cesty k zajištění dodávek zemědělských komodit do Evropy.
S ohledem na význam zemědělství a potravinové bezpečnosti
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se této problematice dlouhodobě věnuje Evropská agentura pro
životní prostředí (EEA), jenž nyní na základě předešlých studií vydala
stručnou zprávu Global climate change impacts and the supply
of agricultural commodities to Europe3, ve které shrnuje vhodná
opatření.
Jednotlivá globální opatření se dotýkají i mezinárodního obchodu se
zemědělskými produkty, jelikož Evropa je jedním z hlavních vývozců
zpracovaných potravin a mléčných výrobků, avšak je závislá na
dovozu krmiv a komodit pro druhotné zpracování. Za účelem snížení
rizika přerušení dodávek je zapotřebí diverzifikovat okruh dovozců
a komodit tam, kde je to možné. Především by měla být nastavena
pravidla pro snižování rizikových dodavatelský řetězců komodit, které
jsou spojeny s environmentálními dopady, což by se mělo promítnou
do mezinárodních obchodních dohod. Jelikož dopady klimatických
změn neznají hranic, otevírá se prostor pro mezinárodní spolupráci
a Evropa by měla podpořit adaptaci zemědělství i v partnerských
producentských zemích.
Co znamená biodiverzita pro byznys?
Biodiverzita se rychle dostává do středobodu pozornosti ochrany
životního prostředí. Ačkoliv ekosystémové služby jsou součástí
řešení ke zmírnění dopadů klimatických změn, nedaří se zastavit
celosvětový úbytek biodiverzity v důsledku neudržitelného
využívání přírodních zdrojů a dopadů změny klimatu. Potřeba
ochrany biodiverzity a ekosystémových služeb je tedy významné

Přelomový systém pro hodnocení environmentálních přínosů
S ohledem na zapojení soukromého sektoru do ochrany biodiverzity
je dlouhodobě řešeno, jakým způsobem ohodnotit přínos životního
prostředí pro hospodářství a vliv hospodářství na životní prostředí.
Za tímto účelem Statistická komise OSN v březnu roku 2021 přijala
nový přelomový systém environmentálních a ekosystémových
účtů System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem
Accounting5 (SEEA EA). Tento systém jde nad rámec dosavadních
statistických přístupů založených na hrubému domácímu produktu
(HDP) a bere v potaz hodnotu přírodního kapitálu. Význam tohoto
systému spočívá v poskytování údajů pro strategické ekonomické
plánování a analýzu politik s cílem dosáhnout udržitelného
rozvoje. Evropská komise podpořila vznik tohoto jednotného
mezinárodního systému a již avizovala revizi Nařízení o evropských
environmentálních hospodářských účtech, aby bylo možné zohlednit
nové ohodnocení přínosů životního prostředí. Evropská komise
využívá pro implementaci získaných dat vlastní integrovaný systém
Integrated system of Natural Capital and ecosystem services
Accounting for the European Union (INCA)6, který přispěl k vytvoření
jednotného mezinárodního systému SEEA EA na úrovni OSN.

1) Evropská komise. (2021). SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ O AKČNÍM PLÁNU
PRO PODPORU EKOLOGICKÉ PRODUKCE, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0141&from=EN
2) EEA. (2021). Water and agriculture: towards sustainable solutions, En., Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/publications/water-and-agriculture-towards-sustainable-solu‑
tions
3) EEA. (2021). Global climate change impacts and the supply of agricultural commodities to Europe, En., Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/publications/global-climate‑
-change-impacts-and/global-climate-change-impacts-and
4) Deloitte. (2021). Biodiversity: What Does It Mean for Businesses?, En., Retrieved from: https://www2.deloitte.com/global/en/blog/responsible-business-blog/2020/biodiversity‑
-what-does-it-mean-for-businesses.html?id=global:2sm:3li:4dcom_share:5awa:6dcom:the_responsible_business_blog_%7C_deloitte_%7C_risk
5) Evropská komise. (2021). Biodiversity: ground-breaking change to economic reporting accounting for nature’s contribution to economy, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/
environment/news/biodiversity-ground-breaking-change-economic-reporting-accounting-natures-contribution-economy-2021-03-11_en
6) Evropská komise. (2021). Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA), En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/docu‑
ments/7870049/12943935/KS-FT-20-002-EN-N.pdf/de44610d-79e5-010a-5675-14fc4d8527d9?t=1624528835061
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Soukromé finanční instituce jsou
novými strážci environmentální
regulace, mění se i postoj soudů
Regulací v oblasti environmentálního práva
neustále přibývá, což značí, že udržitelnost
je stále důležitějším tématem, které se přímo
týká jednotlivců, firem i států. Dohled nad
dodržováním nových pravidel už však nezajišťují
pouze inspekce životního prostředí, ale nově
i soukromé finanční instituce. A nový přístup
k problematice mají i soudy, jejichž rozhodnutí
přímo ovlivňují odpovědnost firem a států
za klimatickou změnu.
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Zelená transformace pokračuje,
Modernizační fond vyhlásil nové
výzvy pro zařízení, která potřebují
emisní povolenky
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ČL ÁNEK NA BLOGU

Unie schválila Fond spravedlivé transformace
se 17,5 miliardami eur
Rada Evropské unie schválila nařízení1, kterým se zřizuje fond
s celkem 17,5 miliardami eur. Fond má umožnit a usnadnit přechod
na zelenou ekonomiku a je jedním ze způsobů, kterým se Evropská
unie snaží dosáhnout svého cíle omezit 55 % emisí skleníkových
plynů do roku 2030. Fond vychází mj. z uvědomění, že každý
členský stát EU má jinou startovní pozici ohledně přizpůsobování
se klimatickým změnám a přechodu na zelenou, uhlíkově neutrální
ekonomiku.
Finanční prostředky z fondu mají tak především usnadnit zemím,
jejichž ekonomiky jsou závislé na fosilních palivech a uhlíkově
intenzivním průmyslu, přechod k zelenějšímu a diverzifikovanějšímu
hospodářství. Primárně proto finance poputují do oblastí, ve kterých
je nutné omezit využívání černého a hnědého uhlí, ropy či rašeliny.
Prostředky jsou určené malým a středním podnikům, vč. start-upů.
Důraz je přitom kladen na adaptaci zaměstnanců na nové pracovní
pozice, podporu při hledání práce či sociální inkluzi.
Modernizační fond vyhlašuje nové výzvy na modernizaci
zdrojů a technologií
Modernizační fond vyhlásil tři nové výzvy2, díky kterým mohou
desítky průmyslových zařízení, které jsou zařazeny do unijního
systému obchodování s povolenkami a mají dosud nejvyšší podíl na
znečišťování ovzduší v ČR, připravit ekologizaci svých provozů. Jedná
se především o zařízení ze sektorů výroby oceli a železa, cementu
a vápna, celulázy a papíru, chemického průmyslu, rafinérií apod.
První dvě výzvy cílí na menší projekty, kde podpora nepřesahuje
15 milionů eur, třetí se vztahuje na projekty nákladnější. Škála
projektů, které mohou získat podporu, je široká. Může se jednat
jak o rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje za nový – je však
podmínkou, aby nové palivo bylo považováno za čisté. Výše dotace
se bude pohybovat od 30 % do 80 %, výhodu při poskytování pak
budou mít podniky v uhelných regionech. Žádosti lze podávat od 19.
července 2021 do konce ledna 2022.

E

vropská unie si je vědoma důležitosti zelené transformace, a proto poskytuje členským
státům staronové zdroje. Nedávno byl tak schválen Fond spravedlivé transformace,
který se 17,5 miliardami eur pomůže uhelným regionům. Zároveň EU pokračuje
v programu LIFE, který podporuje inovativní environmentální projekty. A pozadu není
ani Česko, které vyhlašuje nové výzvy Modernizačního fondu na modernizaci zdrojů
a technologií. Zároveň ale platí, že je veřejnou podporu potřebné pečlivě hlídat. Proto
Komise zveřejnila pokyny, kterými upravuje podmínky státní podpory ve vztahu k systému
emisních povolenek. Jak totiž ukazuje nový nástroj OECD, veřejná podpora často směřuje i do
neekologických řešení, jako jsou fosilní paliva.

Program LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu pokračuje
i v období 2021 až 2027
Evropská unie schválila pokračování programu LIFE3, který financuje
ekoinovační projekty v celé Unii. Program se zaměřuje na projekty
v oblasti biologické rozmanitosti, oběhového hospodářství, klimatické
změny a přechodu na čistou energii. Cílem tohoto programu je
přispět v oblasti energetiky ke spravedlivé transformaci na udržitelné,
oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii
z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu
a odolné vůči klimatickým změnám, k ochraně, obnově a zlepšování
kvality životního prostředí. Pro období 2021-2027 je k dispozici
celkem 5,4 mld. eur.
Výhodou programu LIFE4 je vysoká flexibilita navrhovaného projektu,
možnost propojit soukromou a veřejnou sféru a taky vědeckou
stránku a byznys. Na druhou stranu se jedná o velmi kompetitivní
evropský program, kde je kladen vysoký důraz na inovativnost
a aplikovatelnost řešení.
Povolenky na emise skleníkových plynů po roce 2021 zasahují
do pravidel veřejné podpory
Evropská komise vydala Pokyny k některým opatřením státní
podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami5 na
emise skleníkových plynů po roce 2021. Pokyny stanovují podmínky,
za nichž mohou být zvláštní opatření podpory obchodování
s emisními povolenkami slučitelná. Dále reagují na trend, kdy
v důsledku zvýšení cen uhlíku nadále hrozí riziko, že společnosti
z odvětví, které mají největší náklady na ETS, převedou své podnikání
do jiných jurisdikcí (tzv. carbon leakage). Členské státy mohou
podnikům poskytnout podporu až ve výši 75 % nepřímých nákladů
na ETS.
Jak vypadá veřejná podpora fosilních paliv po celém světě
The Fossil Fuel Subsidy Tracker6 vznikl na základě spolupráce
mezi Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
a Mezinárodním institutem pro udržitelný rozvoj (IISD). Tato mapa
ukazující přehled dotací do fosilních paliv v rámci celého světa
poskytuje obraz o poskytovaných dotacích a subvencích, a to jak pro
spotřebitele, tak producenty fosilních paliv. Doplní tak stávající snahy
mezinárodních organizací o sledování tohoto odvětví, a možná se
stane i důležitým nástrojem k vytváření energetické politiky.

1) Rada EU. (2021). Climate neutrality: Council adopts the Just Transition Fund, En., Retrieved from: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/07/climate‑
-neutrality-council-adopts-the-just-transition-fund/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Climate+neutrality%3a+Council+adopts+the+Just+Transition+‑
Fund
2) Státní fond životního prostředí. (2021). Modernizační fond otevírá další 3 výzvy. 7,4 miliardy korun radikálně sníží emise CO2 v průmyslu, Retrieved from: https://www.sfzp.cz/
tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=156
3) Evropská parlament a Rada EU. (2021). NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/783 o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení
nařízení (EU) č. 1293/2013, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.172.01.0053.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A172%3ATOC
4) Ministerstvo životního prostředí. (2021). Unijní program LIFE: Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima, Retrieved from: https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

Martin Vejtasa

5) EFTA. (2021). ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO č. 156/20/COL, kterým se přijímají pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 (2021/604), Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.130.01.0001.01.
ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A130%3ATOC#ntr2-L_2021130EN.01000101-E0002
6) OECD a IISD. (2021). Track fossil-fuel subsidies and other support measures with our interactive database, En., Retrieved from: https://fossilfuelsubsidytracker.org/
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Orientace v pravidlech
udržitelného financování bude
jednodušší, EU připravila tzv.
taxonomický kompas

ČL ÁNEK NA BLOGU

S

ymbolicky na Den země představila Evropská komise robustní balíček nových opatření
k podpoře udržitelných financí. Mezi nimi byl i první soubor technických kritérií,
který popisuje, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti
ochrany klimatu. Taxonomie EU tak opět získala jasnější kontury. Komise také připravila
návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, který má rozšířit požadavky na
vykazování. A k udržitelnosti financí přispěla v uplynulém kvartálu kupříkladu také Platforma
pro udržitelné finance, která představila soubor svých doporučení, jak taxonomii do
budoucna vylepšit.

Andrea Lančová

Evropská komise plánuje rozšířit pravidla pro nefinanční
vykazování
Evropská komise přijala v dubnu 2021 komplexní balíček
opatření, které mají za cíl přeorientovat finanční kapitál směrem
k udržitelnějším činnostem:
• Nařízení v přenesené pravomoci o taxonomii EU v oblasti
klimatu1, které přináší první soubor technických screeningových
kritérií pro vymezení činností, jež významně přispívají ke
zmírňování změny klimatu a k přizpůsobování se změně
klimatu. Dochází tak k naplňování dvou (z celkových šesti)
environmentálních cílů uvedených v Nařízení (EU) 2020/82
o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic.
• Návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků2
(CSRD), který reviduje stávající pravidla nefinančního vykazování,
které zavedla Směrnice 2014/95/EU o vykazování nefinančních
informací.
• Šest pozměňujících aktů v přenesené působnosti3 o fiduciárních
povinnostech, investičním a pojišťovacím poradenství a dohledu
nad investičními a pojistnými produkty a jejich správy a řízení,
které mají zajistit, aby finanční podniky zahrnuly udržitelnost do
svých postupů a svého investičního poradenství klientům.
Nařízení o taxonomii v oblasti klimatu zahrnuje hospodářské činnosti
spadající do uhlíkově náročných odvětví, jako jsou energetika, výroba,
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lesnictví, doprava a stavebnictví. Stanovená kritéria napomohou
společnostem a účastníkům finančního trhu při plnění povinností
týkajících se zveřejňování informací, ale i při přijímání investičních
rozhodnutí a plánování transformace směrem k udržitelnosti.
Činnostem, které významně přispívají k dalším cílům uvedeným
v Nařízení o taxonomii v oblasti klimatu budou věnovány samostatné
akty v přenesené pravomoci.
Protože jsou nová kritéria poměrně robustní a po přijetí dalších aktů
se dále rozrostou, připravila Komise tzv. taxonomický kompas4 (EU
Taxonomy Compass). Ten by měl uživatelům napomoci v orientaci
v taxonomii a jednotlivých technických kritériích. Kompas umožňuje
vyhledávání podle sektorů i podle jednotlivých hospodářských
činností.
Na základě CSRD by mělo dojít k rozšíření požadavků na podávání
zpráv o dopadu obchodních modelů a strategie povinných
společností na přechod na udržitelné a uhlíkově neutrální
hospodářství, a to podle závazných standardů EU pro podávání zpráv
o udržitelnosti. Podle představ Komise by CSRD představovala základ
stálého toku informací o udržitelnosti pro zainteresované subjekty,
a informace zveřejňované společnostmi by tak byly k dispozici
bankám, pojišťovnám, ratingovým agenturám, konečným investorům
či nevládním organizacím. CSRD by se přitom měla vztahovat na
všechny velké a kótované společnosti, to znamená až na 50 000

společností v porovnání se zhruba 11 000 společnostmi, na které se
vztahuje NFRD.
Zmíněných šest pozměňujících aktů v přenesené pravomoci
navazuje na nabytí účinnosti nařízení o zveřejňování informací
o udržitelném financování a na nařízení, kterým se mění nařízení
o referenčních hodnotách přijaté v březnu 2019. Změny na základě
těchto aktů začnou platit od října 2022. Pozměňující akty přináší
následující změny pro jednotlivé oblasti poskytování finančních
služeb:
• Fiduciární povinnosti: novelizace objasňují povinnosti
finančního podniku při posuzování rizik týkajících se
udržitelnosti.
• Investiční a pojišťovací poradenství: poradci budou
muset při posuzování vhodnosti klienta pro investici projednat
preference klienta v oblasti udržitelnosti.
• Dohled nad investičními a pojistnými produkty a jejich
správa a řízení: faktory udržitelnosti budou muset být
zvažovány i při navrhování finančních produktů.
Platforma pro udržitelné finance připravila soubor
doporučení k vylepšení taxonomie
Evropská komise pověřila5 Platformu pro udržitelné finance (PSF), aby
jí poskytla poradenství ohledně stávajícího a potenciálního využití

taxonomie, jenž by umožnil financování přechodu na udržitelné
hospodářství. PSF na základě této žádosti vypracovala Zprávu
o financování přechodu6, ve které shrnuje své závěry a doporučení,
které shrnuje do tří kategorií:
• Zvyšování dosahu současného taxonomického rámce při
zachování jeho integrity
• Příležitosti pro rozvoj budoucího taxonomického rámce
• Využití jiných politik a nástrojů pro další podporu financování
přechodu
Ačkoliv se řada požadavků souvisejících s taxonomií dopracovává,
PSF identifikovala několik klíčových oblastí pro rozvoj současného
rámce. PSF považuje za důležité, aby Komise lépe komunikovala
účel a cíle taxonomie se zúčastněnými stranami. V návaznosti
na to doporučuje, aby Komise poskytla zúčastněným stranám
ucelený přehled ohledně nových oznamovacích povinností v oblasti
udržitelnosti dle SFDR, NFRD a nařízení o taxonomii, protože nové
povinnosti pro ně mohou být nepřehledné. Mezi další návrhy
patří zahrnutí více podpůrných činností v souladu s čl. 16 nařízení
o taxonomii zaměřených na energetickou účinnost, a to napříč
sektory.
Příležitosti pro rozvoj budoucího taxonomického rámce vidí PSF
především ve vyjasnění kritérií a definic, které souvisejí s cíli nařízení.
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Podle PSF by jasná kritéria ulehčila společnostem a investorům
rozhodování ohledně přechodu směrem k větší udržitelnosti.
Rozvoji taxonomie by prospělo vytvoření kritérií pro činnosti, které
cíle nařízení o taxonomii významně poškozují, nebo na ně naopak
mají malý nebo žádný dopad. Stejně tak by podle PSF bylo vhodné
zahrnout do taxonomie aktivity, které umožňují společnostem
přestat provozovat významně poškozující činnosti. První návrhy v této
oblasti byly zveřejněny7 v polovině července, na finální zprávu si však
budeme muset počkat do podzimu 2021.
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EU upřesňuje nová pravidla
v boji proti negativním vlivům
jednorázových plastů na životní
prostředí

ČL ÁNEK NA BLOGU

Co se týče politik a nástrojů mimo taxonomický rámec, PSF
doporučuje, aby Komise vyjasnila souvislost mezi standardy EU pro
zelené dluhopisy a taxonomií a objasnila, jak mohou společnosti
dobrovolně zveřejnit úroveň souladu svých zelených dluhopisů
s taxonomií. PSF dále navrhuje vedle taxonomických kritérií využít
další nástroje a metodiky, které by umožnily definovat transformaci
spjatou s klimatem na úrovni společností, jako jsou například metriky
pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících
s klimatem nebo referenční hodnoty EU pro transformaci
hospodářství spjatou s klimatem.

1) Evropská komise. (2021). NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technic‑
kých screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování
se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
CS/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
2) Evropská komise. (2021). Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU)
č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
3) Evropská komise. (2021). Sustainable financial package, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
4) Evropská komise. (2021). EU Taxonomy Compass, En., Retireved from: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm
5) Evropská komise. (2021). Commission request to the EU Platform on sustainable finance to provide advice on financing transition, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/
sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210118-commission-request-transition-financing_en.pdf
6) Platfrom on sustainable finance. (2021). Transition finance report, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_
finance/documents/210319-eu-platform-transition-finance-report_en.pdf
7) Evropská komise. (2021). Call for feedback on the draft reports by the Platform on Sustainable Finance on a social taxonomy and on an extended taxonomy to support economic
transition, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en

S

e začátkem zákazů jednorázových plastů vydala Evropská komise pokyny, které
vyjasňují problematické otázky této zcela nové regulace. Naléhavost situace ohledně
plastů potvrzuje i Evropská agentura pro životní prostředí, která ve své zprávě popisuje,
že plasty nejsou pouze problémem znečištění, ale také problémem klimatické změny. Jejich
uhlíková stopa je totiž příliš vysoká, a tedy v rozporu se strategií bezemisního hospodářství.
Významný podíl na využívání plastů má zejména textilní průmysl, který proto čekají zásadní
legislativní změny.

Kryštof Dosoudil
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Nová pravidla pro jednorázové plasty
Společně se zákazem uvádění jednorázových plastů na trh EU
(implementace v mnoha členských státech zaostává) vydala Komise
pokyny týkající se plastových výrobků na jedno použití1. Tento
dokument upřesňuje některé doposud nejasné aspekty, jako např.
jaké polymery je možné považovat za přírodní, aby na produkty z nich
vyrobené nebyl následně uvalen obecný zákaz. Veškeré pokyny jsou
podložené několika studiemi, jejichž autoři se zabývají například
specifickými definicemi výrobků podléhajících směrnici2, obecnějšími
aspekty jednorázových plastů3 či tabákovými výrobky4.
Cesty k cirkulárním plastům
Evropská agentura pro životní prostředí vydala report nazvaný
Plasty, oběhové hospodářství a životní prostředí Evropy5. Jak název
napovídá, dokument se podrobně zabývá vlivem plastů na životní
prostředí, a zejména pak jejich rolí v oběhovém hospodářství. Report
poukazuje na nárůst míry využití plastů a v datech připomíná, že
jejich role je stran materiálových a odpadových toků nadále zásadní.
Z toho důvodu je plastům i v rámci oběhového hospodářství
věnována patrně největší pozornost.
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Emise z plastů a potenciál bioplastů
Plasty a jejich dopad na životní prostředí v širším slova smyslu je
předmětem i další zprávy Evropské agentury pro životní prostředí7.
Ta se zabývá emisemi skleníkových plynů v průběhu životního cyklu
plastů a jejich náročností na přírodní zdroje, jakožto nezamýšlenými
vedlejšími efekty jejich výroby.
Jako jedno z řešení redukce emisí i nároků na výrobu plastů uvádí
zpráva možné využití tzv. bioplastů, tedy plastů, při jejichž výrobě je
využívána biomasa. Ani toto řešení nemusí být nicméně jednoznačně
pozitivní, jelikož výroba takových plastů má zároveň nároky na
udržitelnost v jiných oblastech. Je proto potřeba tuto variantu před
jejím rozsáhlejším prosazováním důkladně vyhodnotit. Zároveň platí,
že kvůli nový pravidlům spojeným s jednorázovými plasty nečeká
lehká cesta ani bioplasty.

Report zmiňuje řadu iniciativ EU, které se na řešení problému
spojených s plasty podílí, a upozorňuje, že o to více je dnes potřeba
tyto iniciativy koordinovat za účelem efektivního postupu. Závěrem
jsou pak v dokumentu vytyčeny tři hlavní cesty k oběhovému
hospodářství plastů, kterými jsou jejich „smart“ používání, důraz na
možnost cirkulárního použití a využívání obnovitelných materiálů
společně s dekarbonizací v daném segmentu.
Oběhové textilní hospodářství
Evropská agentura pro životní prostředí6 se mimo jiné zaměřila na
materiálový tok, jehož významný dopad na životní prostředí se začal
projevovat až v nedávné době. Pozornost byla upřena především na
textil, jehož objem se v posledních desetiletích exponenciálně navýšil,
a spolu s ním i podíl plastů, které jsou při výrobě textilu potřeba. Jak
uvádí zpráva, koncem 90. let 20. století již polyester překonal bavlnu
a stal se v rámci celkové výroby textilu převažujícím materiálem.
Zmíněná zpráva poukazuje na dopady na životní prostředí v průběhu
životního cyklu syntetických textilních výrobků a uvádí také porovnání
dopadů a náročnosti textilu v závislosti na výrobním materiálu. Na
druhou stranu již dříve označila Evropská komise v Novém akčním
plánu oběhového hospodářství textil za prioritní kategorii, a to na
základě jeho „oběhového potenciálu“. I zde jsou představeny tři cesty
ke zvýšení oběhovosti a i zde jsou tyto cesty obdobné jako v případě
plastů obecně, tj. zvýšení udržitelnosti používaných materiálů,
vylepšený sběr, opětovné použití a recyklace textilu, a navrch také
efektivní kontrola emisí tzv. mikroplastů.
Textilní sektor čekají v nejbližší době zásadní environmentální změny:
od roku 2025 budou muset členské státy zajistit tříděný sběr textilu,
přičemž Komise ještě tento rok vydá Strategii pro udržitelnost
textilního průmyslu.
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1) Evropská komise. (2021). Pokyny Komise týkající se plastových výrobků na jedno použití podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu někte‑
rých plastových výrobků na životní prostředí, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0607(03)
2) Evropská komise. (2021). Study to support the development of implementing acts and guidance under the Directive on the reduction of the impact of certain plastic products
on the environment, En., Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c08abeeb-a707-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/sou‑
rce-206822358
3) Evropská komise. (2021). Study to support the development of implementing acts and guidance under the Directive on the reduction of the impact of certain plastic products
on the environment, En., Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/adc504cf-a704-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/sou‑
rce-206822358
4) Evropská komise. (2021). Study to support the development of implementing acts and guidance under the Directive on the reduction of the impact of certain plastic products
on the environment, En., Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/065614f1-a702-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/sou‑
rce-206822931
5) Evropská agentura pro životní prostředí. (2021). Plastics, the circular economy and Europe‘s environment, En., Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publi‑
cation/4b8eb600-a24c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-206823139
6) Evropská agentura pro životní prostředí. (2021). Plastics, the circular economy and Europe‘s environment, En., Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publi‑
cation/e7210eb0-a636-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-207086638
7) Evropská agentura pro životní prostředí. (2021). Greenhouse gas emissions and natural capital implications of plastics (including biobased plastics), En., Retrieved from: https://
www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/greenhouse-gas-emissions-and-natural-capital-implications-of-plastics-including-biobased-plastics
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Téma ekologie je pro mladé
generace prioritou, firmy musí
přijímat důvěryhodné klimatické
závazky

ČL ÁNEK NA BLOGU

Ř

ešení klimatické změny a ochrana životního prostředí zůstává pro mladé generace
prioritou. Tento trend vytváří tlak na společnosti, které tak musí přijímat udržitelná
řešení. Kdo má ale ve firmách zelenou transformaci vést, není vždy jasné – jedním
z favoritů je překvapivě právní oddělení. Transformace ale není lehká a je potřeba vědět, jak
nastavit důvěryhodné klimatické závazky a neprovozovat pouhý greenwashing. Jednou z cest
je lepší kooperaci a vzájemná podpora mezi jednotlivými sektory a firmami.

Natálie Hrabánková

Pro mileniály a generaci Z je ochrana životního prostředí
prioritou
Průzkum Deloitte mezi mileniály a zástupci generace Z 20211 ukázal,
že témata z oblasti ekologie zůstávají i přes pandemii pro mladé
generace prioritou. Ochrana životního prostředí je stabilně oblastí,
která zástupce mladších generací nejvíce znepokojuje, přičemž
skoro třetina změnila své spotřebitelské chování ve prospěch firem
s pozitivním dopadem na životní prostředí. Zároveň se 60 % mladých
obává, že s koncem pandemie firmy přestanou brát dopady na
životní prostředí jako prioritu. Společnosti si musí uvědomit, že
nadcházející generace zákazníků zaměstnanců a decision-makerů
bere ochranu životního prostředí jako klíčový aspekt svého života. Na
tuto změnu je potřeba reagovat, jinak firmy čeká těžká budoucnost.

managementem třetích stran a regulací, tedy tradičními oblastmi
právního oddělení. Do budoucna lze očekávat nárůst tohoto trendu
a potřebu interních právníků převzít odpovědnost i za udržitelnost.

Interní právníci v centru udržitelnosti firem
Nedávný průzkum Deloitte s názvem The role of the chief legal
officer in addressing ESG issues2 ukazuje, že druhým nejdůležitějším
faktorem, který má vliv na věrnost zákazníka ke značce, je její
přístup k aktuálním trendům udržitelnosti. Problematika životního
prostředí, sociálních věcí a řízení a správy (Enviromental, Social and
Governance, ESG), popř. její promítání ve firemních plánech se odráží
nejen u oblíbenosti ze strany zákazníka, ale i na finančních výsledcích
firmy, a dokonce i v personální oblasti, zejména pak ve věcech
týkajících se HR a náboru nových zaměstnanců. Ne každá společnost
ale disponuje specializovaným ESG oddělením, a proto narůstá
důležitost interních právních oddělení, na které odpovědnost za
ESG často dopadá. Tato oblast zpravidla souvisí s compliance, risk

Nedostatek důvěry, jenž neautentickým chováním společností vzniká,
má za následek úpadek zájmu ze strany potenciálních zákazníků, ale
i případný nezájem investorů, nespokojenost zaměstnanců a celkový
finanční úpadek. Investoři jsou pro výběr správných prostředků
klíčoví, s jejich pomocí lze totiž autentičnost sdělení zajistit. Jak toho
dosáhnout, popisuje naše mapa k lepším závazkům pro zmírnění
klimatické krize3 – prvně je důležité stanovit základy a zavázat se
k dodržování stanoveného plánu, následně vytvořit transparentní
a důvěryhodné vedení, které na dodržování bude dohlížet,
a v neposlední řadě usilovat o efektivní strategii se zaměřením na
dosažení stanovených cílů.
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Jak nastavit důvěryhodné klimatické závazky
S narůstajícím tlakem na firmy ohledně jejich zájmu na progresivních
činnostech v oblasti klimatické krize roste i jejich odpovědnost
dostát svým závazkům. Nemají ji však pouze ke svému vedení,
ale i k jiným zúčastněným stranám, zejména pak zaměstnancům,
akcionářům či zákazníkům. Ti jsou mnohdy vůči označení zaručující
ekologické a udržitelné procesy velmi obezřetní, až skeptičtí. Zejména
spotřebitelé mohou mít občas problém rozeznat, který výrobce
skutečně dodržuje závazky, k nimž se veřejně hlásí.

Co musí znát každý lídr udržitelné transformace?
Následující dekáda je pro vývoj současné klimatické krize4 klíčová
a tlak na firmy, které mohou mít na změně významný podíl, neustále
roste. Společnosti proto budou muset svá rozhodnutí, která
zásadním způsobem ovlivní klimatickou situaci během následujících
deseti let, provádět s rozvahou a v souladu s požadavky na ochranu
životního prostředí. Dle vedení hnutí za pozitivní vývoj klimatické krize
je v této situaci důležité nepřehlédnout následující atributy:
• Firmy se musí zaměřit zejména na pohled do blízké budoucnosti,
ze které lze vyčíst, kam současné trendy směřují a jaké dopady
nastanou v případě jejich nedodržení.
• Dále je potřeba nahlédnout „dovnitř“, zaměřit se na interní
fungování dané společnosti a zvážit současné postupy
a strategie, případně je adaptovat na požadavky směřující ke
zmírnění klimatické krize.
• Jako poslední krok se musí společnosti rozhlédnout
a identifikovat možnosti, skrze které lze ekologicky bezpečnější
budoucnosti dosáhnout.
Řešení klimatické změny stojí na kooperaci napříč sektory
a firmami
Jak může vedení společnosti vést organizaci, ale i celá odvětví k větší
udržitelnosti? Efektivním řešením je systémový přístup. Směrem

k nízkouhlíkové budoucnosti se s narůstajícími starostmi o životní
prostředí začaly orientovat i významné společnosti a tento cíl se
dostává na horní příčky jejich priorit. Firmy se tedy snaží upravit svou
agendu dle současných trendů a požadavků z hlediska udržitelnosti,
většina z nich tak ale činí pouze po vlastní ose. Stejně tak i mnohé
vládní organizace se snaží přiblížit ekologickým praktikám jen samy
za sebe.
Má se ale za to, že právě kooperace mezi jednotlivými společnostmi
má skutečný potenciál ovlivnit klimatickou krizi. Je proto třeba vytvořit
jednotný systém s jasnými pravidly, ke kterému se bude možné
připojit a bude zajištěna plynulá spolupráce s cílem chránit životní
prostředí. Zapojit by se měly nejen samotné společnosti, které by
jinak mohly představovat riziko pro vývoj v udržitelnosti, ale i vládní
organizace a technologické sektory, které dokážou vytvořit jasná
data, strukturu a řešení.
Klíčovými prvky komplexní spolupráce napříč výše zmíněnými
složkami jsou omezení nadměrného užívání věcí, snížení produkce
odpadu, opravování poškozených věcí namísto jejich okamžité
likvidace a řádné prověřování vhodnosti prostředků pro dané
účely před jejich (potenciálně zbytečným) pořízením. Nízkouhlíková
budoucnost tedy neleží pouze na bedrech chemických továren, ale
spočívá v kooperaci všech odvětví průmyslu.
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Biodiverzita má klíčový vliv na
ekonomiky států, závisí na ní více
než polovina globálního HDP

O

chrana životního prostředí je stále důležitějším celospolečenským tématem, a proto
Evropská unie nepřestává připravovat stále nové plány a strategie. Jednou z novinek
je kupříkladu nový akční plán pro nulové znečištění vody, ovzduší a půdy s cílem
chránit tak zdraví Evropanů. Dále EU připravila strategii v oblasti biologické rozmanitosti,
která reaguje na nedostatečnou ochranu biotopů a druhů – na biodiverzitě jsou totiž závislé
nejen ekosystémy, ale i ekonomiky celých států. Mezi další novinky patří rozhodnutí Soudního
dvora EU o dočasném zastavení provoz uhelného dolu či zpráva projektu INCA o integraci
ekosystémových účtů.

Julie Kavalírová

1) Deloitte. (2021). Průzkum Deloitte mezi mileniály a zástupci generace Z 2021, Retrieved from: https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.
html

2) Deloitte. (2021). The role of the chief legal officer in addressing ESG issues: Driving ESG policy in the corporate legal department, En., Retrieved from: https://www2.deloitte.com/
us/en/pages/about-deloitte/articles/the-role-of-the-chief-legal-officer-in-addressing-esg-issues.html?id=us:2em:3na:takenote:awa:adv:052521&ctr=cta&sfid=0031O000037tO‑
FeQAM

3) Deloitte. (2021). Building credible climate commitments: A road map to earning stakeholder trust, En., Retrieved from: https://www2.deloitte.com/global/en/insights/topics/stra‑
tegy/trust-in-corporate-climate-change-commitments.html

4) Deloitte. (2021). Leading in a low-carbon future: A “system of systems” approach to addressing climate change, En., Retreived from: https://www2.deloitte.com/global/en/insi‑
ghts/topics/strategy/low-carbon-future.html

5) Deloitte. (2021). Leading in a low-carbon future: A “system of systems” approach to addressing climate change, En., Retreived from: https://www2.deloitte.com/global/en/insi‑
ghts/topics/strategy/low-carbon-future.html
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Komise usiluje o nulové znečištění ovzduší, vod a půdy
Evropská komise přijala Akční plán EU pro nulové znečištění ovzduší,
vody a půdy1. Plán stanovuje integrovanou vizi pro rok 2050: svět,
kde je znečištění sníženo na nezávadnou úroveň pro lidské zdraví
i přírodní ekosystémy. Plán zapojuje všechny oblasti vlivu EU, zvláštní
důraz klade zejména na využívání digitálních technologií. Akční plán
vytyčuje mimo jiné tyto hlavní cíle do roku 2030 (ve srovnání se
současnou situací):
• zlepšení kvality ovzduší s cílem snížení počet předčasných úmrtí
způsobených znečištěním ovzduší o 55 %
• zlepšení kvality vody, snížení množství plastového a jiného
odpadu v mořích o 50 %
• snížení ztrát živin v půdě a omezení používání pesticidů o 50 %

EnviLaw Ročenka 2021 | Q2

Předběžné opatření SDEU: Polsko musí pozastavit těžbu
hnědého uhlí v dole Turów
Soudní dvůr EU v nedávném rozsudku3 pozastavil těžbu
v hnědouhelném povrchovém dolu Turów na polském území blízko
hranic s Českem a Německem, kterému polské orgány udělily koncesi
na těžební činnost do 30. dubna 2020. Polský zákon umožňuje
jednorázové prodloužení koncese o 6 let bez posouzení vlivu na
životní prostředí, pokud je racionálně odůvodněno. V říjnu roku 2019
byla provozovatelem podána žádost na prodloužení o 6 let, v lednu
následujícího roku bylo Regionálním ředitelstvím ochrany životního
prostředí ve Vratislavi vydáno rozhodnutí umožňující těžbu do roku
2044. V návaznosti na rozhodnutí regionálního ředitelství vydal
polský ministr klimatu povolení k těžbě do roku 2026.

Dle nedávné zprávy EEA o zdraví a životním prostředí je každý rok víc
než 400 000 předčasných úmrtí způsobeno znečištěním vnějšího
ovzduší. Znečištění je největší příčinou mnoha duševních a fyzických
chorob, ohroženy jsou zejména děti, starší osoby nebo osoby žijící
ve znevýhodněných a kontaminovaných oblastech. Kromě revize
klíčových právních předpisů, jako je směrnice o čištění městských
odpadních vod či směrnice o průmyslových emisích, nás proto
čekají i nové instrumenty, jako je například Scoreboard ekologické
výkonnosti regionů EU.

Česká republika se domnívá, že Polsko porušilo několik unijních
předpisů, a proto podala k Soudnímu dvoru žalobu pro nesplnění
povinnosti. V žalobě se domáhá pozastavení těžby hnědého uhlí
v dole Turów až do vynesení rozsudku SDEU. Na základě judikatury
SDEU je možné nařídit předběžné opatření v případě, že je
prokázáno, že jeho nařízení je prima facie odůvodněno skutkově
i právně (tato skutečnost zde byla splněna, jelikož nelze vyloučit, že
polská právní úprava porušuje požadavky vyplývající ze směrnice EIA)
a pokud jsou tato opatření naléhavá v tom smyslu, že jsou potřeba
k zabránění vážné a nenapravitelné újmy. Druhá podmínka byla
naplněna hrozbou negativního dopadu pokračující těžby na hladinu
podzemních vod nacházejících se na českém území – taková újma je
újmou vážnou.

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030
Dopady společnosti na biologickou diverzitu se stávají stále
významnějším tématem. Strategie EU v oblasti biodiverzity2 proto
stanoví ambiciózní a dalekosáhlý program opatření k zastavení
úbytku biologické rozmanitosti v EU i na celém světě. Jedná se
o náročnou výzvou, které je potřeba čelit pro zajištění stabilní
budoucnosti na naší planetě a naplnění cílů Green Deal.

Při posuzování dopadů předběžného opatření bylo konstatováno,
že Polsko dostatečně nedoložilo nenávratnost škod způsobených
zastavením těžby. Pro byznys z toho plyne jednoznačné ponaučení
– nelze se spoléhat na povolení neekologického provozu ze strany
státu, a i přes takové povolení může být provoz zastaven, což má
dalekosáhlé ekonomické důsledky. Ekologickou transformaci tak není
důvod odkládat.

Podkladem pro tuto strategii byly vědecké důkazy o ztrátě biologické
rozmanitosti. Podle nedůležitější zprávy s názvem „Stav přírody v EU“,
kterou v roce 2020 vydala organizace IPBES, je 81 % chráněných
stanovišť EU a 63 % chráněných druhů v EU ve „špatném“ nebo
„velmi slabém“ stavu z hlediska jejich ochrany, a to v důsledku
mnohočetných tlaků, kterým čelí. Nejnovější studie potvrzují, že
více než polovina globálního HDP je závislá na fungující biodiverzitě
a ekosystémech, pětina zemí je ale vystavena riziku kolapsu svých
ekosystémů, což ohrožuje bezpečnost potravin, čistotu vody
a ochranu před povodněmi.

Závěrečná zpráva projektu INCA: Jak na integraci
ekosystémových účtů
Zpráva projektu INCA4 představuje statistický rámec pro organizaci
dat, sledování změn stavu ekosystémů, měření ekosystémových
služeb a propojení těchto informací s ekonomickou a jinou lidskou
činností. Systém má za cíl ilustrovat výhody, které společnost
z ekosystémů získává. Ekosystémové účetnictví (ecosystem
accounting) a statistiky lze využívat pro odpovědi na otázky typu: Jak
se mění stav zemědělské půdy? Jak se změnil stav a rozsah mokřadů
na území EU? Kde jsou nutné investice do opatření na čištění vody?

Strategie EU by měla vést k rovnováze mezi přírodou a ekonomickými
aktivitami a přispět k transformační změně. K uskutečnění
ambiciózní vize je třeba zapojení celé společnosti od majitelů půdy
po spotřebitele, podnikatele, občanské organizace a další subjekty
napříč Evropou. Strategie se soustředí na posilnění transparentní
a jasně čitelné soustavy opatření. Pro uskutečněné cílů Strategie bylo
vyčleněno 20 miliard eur ročně skrze fondy EU, národní i soukromé
financování, užívání nástrojů Taxonomie, investování EU a další
zdroje.

Zpráva INCA ukazuje jednotlivé příklady, kde lze ekosystémové
účetnictví využít v praxi a zásady jeho aplikace. Díky
ekosystémovému statistickému rámci lze snadněji porovnat změny,
které se udály v posledních několika desetiletích a lze je měřit
standardizovaným a srovnatelným způsobem.

• omezení hluku z dopravy a produkce zbytkového komunálního
odpadu

1) Evropská komise. (2021). Zelená dohoda pro Evropu: Komise chce dosáhnout nulového znečištění ovzduší, vody a půdy, Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/pre‑
sscorner/detail/cs/ip_21_2345

2) Evropská komise. (2021). EU biodiversity strategy for 2030: Bringing nature back into our lives, En., Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publicati‑
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3) Soudní dvůr Evropské unie. (2021). Polsko musí bezodkladně pozastavit těžbu hnědého uhlí v dole Turów, Retrieved from: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/
pdf/2021-05/cp210089cs.pdf

4) INCA. (2021). Accounting for ecosystems and their services in the European Union, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/12943935/KS-FT-20002-EN-N.pdf/de44610d-79e5-010a-5675-14fc4d8527d9?t=1624528835061
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EU chce dosáhnout klimatické
neutrality do roku 2050, poté
bude usilovat o negativní emise

ČL ÁNEK NA BLOGU

E

změně klimatu v Nizozemsku, o závažných a nevratných důsledcích
pro lidská práva nejen nizozemských obyvatel nemluvě.
Německý ústavní soud rozhodl, že nízké environmentální cíle
porušují lidská práva
Německý ústavní soud ve zcela zásadním rozsudku4 rozhodl, že
německá vláda pomalým snižováním emisí zasahuje do základních
lidských práv mladé generace. Německé zákony stanovují cíle pro
snižování emisí do roku 2030 „pouze“ o 55 %. Jak je nicméně zřejmé,
po roce 2030 bude muset být tempo snižování emisí mnohem

rychlejší, aby byl zajištěn soulad s Pařížskou úmluvou. A právě
stanovením nízkých environmentálních cílů a odsunutím řešení
problému s emisemi po roce 2030 došlo k porušení základních práv
mladé generace, na kterou se tak řešení klimatické změny přesouvá.
V praxi to znamená, že nestačí, aby se vlády zavázaly k určitým cílům
ve střednědobém horizontu bez dalších plánů. Je potřeba podrobná
strategie, jak budou státy postupovat a co můžou občané v boji proti
klimatické krizi očekávat za 10 let. V opačném případě státy pouze
odsouvají problém na další generaci, což je v rozporu s jejich právy.

xistenční hrozba vyplývající z klimatické změny vyžaduje, aby EU i členské státy zvýšily
své ambice a zintenzivnily svá opatření. To se promítá nejen v postoji Unie k evropskému
právnímu rámci pro klima a v neustálém získávání a analýze dat (například ve vztahu
k uhlíkovým sazbám), ale také ve změně rozhodovací soudní praxe. V nedávném přelomovém
rozsudku nizozemský soud totiž poprvé nařídil soukromé společnosti, aby své počínání
uzpůsobila potřebě boje s klimatickou změnou.

Colette Šinská

Klimatická neutralita EU bude začleněna do právních
předpisů do roku 2050
V minulém vydání EnviLaw zpravodaje jsme psali o nové strategii EU
pro přizpůsobení se změně klimatu. A při opatřeních v oblasti klimatu
se zastavíme i tentokrát – Rada Evropské unie totiž přijala dne 28.
června 2021 v prvním čtení svůj postoj k evropskému právnímu rámci
pro klima1, čímž došlo k ukončení legislativního procesu a začlenění
cíle klimatické neutrality EU do roku 2050 do právních předpisů.
Cílem klimatické neutrality je, aby celounijní emise a pohlcování
skleníkových plynů, jež jsou upraveny právem EU, byly nejpozději
do roku 2050 vyrovnané, čímž se do uvedeného data sníží na čistou
nulu. Po tomto datu bude Unie usilovat o dosažení negativních emisí.
Za tím účelem stanoví evropský právní rámec pro klima závazný cíl
EU v oblasti klimatu v podobě čistého snížení emisí skleníkových
plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990.
Zároveň Komise přijme Strategii EU pro přizpůsobení se klimatické
změně. V návaznosti na to budou členské státy muset vytvořit své
vlastní strategie, které by měly zohledňovat jejich specifika. Ty bude
navíc Komise pravidelně přehodnocovat a zkoumat jejich soulad
s cíli celé unie. Opatření v oblasti klimatu by měla být kromě jiného
také příležitostí pro všechny sektory hospodářství EU a měla by
přispět k tomu, aby unijní průmysl měl vedoucí postavení v globálních
inovacích.
Zvýšením cen uhlíku k podpoře přechodu na ekologičtější
řešení
Tzv. „carbon pricing“ (stanovení ceny uhlíku) velmi účinně podporuje
posun výroby a spotřeby k nízkouhlíkovým a zero-carbon
možnostem, které jsou nutné k omezení změny klimatu. Zpráva
Effective Carbon Rates 20212 měří ceny emisí CO2 ze spotřeby
energie ve 44 zemích OECD a G20. Pokrývá přibližně 80 % světových
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emisí a přináší hodnocení vývoje cen uhlíku od roku 2018 spolu
s přehledem dopadů ambicióznějšího obchodování s emisemi v Číně
a EU.
Uvedená zpráva sleduje strukturu stanovení sazeb uhlíku napříč
zeměmi a odvětvími. Poskytuje také komplexní pohled na ceny
uhlíku, včetně spotřebních daní z paliv, daní z uhlíku a cen povolenek
na emise. Ze zprávy vyplývá, že celkový pokrok v oblasti zmíněného
stanovování zůstává skromný. I když žádná země dosud nedosáhla
stanoveného cíle, ty státy, které své ceny uhlíku zvyšují, vyrovnávají
tyto investice s náklady na emise pro společnost, a přecházejí tak
k ekologičtější cestě růstu.
Nizozemský soud stanovil povinnosti soukromé společnosti
ve vztahu k boji s klimatickou krizí
Dne 26. května 2021 vynesl soud v nizozemském Haagu přelomový
rozsudek3, ve kterém stanovil společnosti Royal Dutch Shell (RDS)
povinnost snížit prostřednictvím podnikové politiky skupiny Shell
emise CO2 z činností této skupiny. K redukci musí dojít do konce
roku 2030, a to o čistých 45 % ve srovnání s rokem 2019. Soud tedy
nařídil soukromé společnosti, aby své počínání přizpůsobila boji
s klimatickou změnou.
Tato povinnost snížení se má vztahovat na celé energetické
portfolio skupiny Shell a na celkový objem všech emisí. Soud dále ve
svém rozsudku uvádí, že je na RDS, aby navrhla povinnost snížení
s přihlédnutím ke svým současným závazkům a dalším relevantním
okolnostem. Soud vysvětluje, že RDS stojí v čele skupiny Shell, která
se skládá z přibližně 1100 společností a působí ve 160 zemích po
celém světě. RDS má tedy důležitou politickou pozici ve skupině,
která je významným hráčem na světovém trhu fosilních paliv a je
odpovědná za velké emise CO2. Ty nejen překračují limity mnoha
států, ale také přispívají ke globálnímu oteplování a nebezpečné

1) Rada EU. (2021). Rada přijala evropský právní rámec pro klima, Retrieved from: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-clima‑
te-law/
2) OECD. (2021). Effective Carbon Rates 2021: Pricing Carbon Emissions through Taxes and Emissions Trading, En., Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-car‑
bon-rates-2021_0e8e24f5-en
3) Hague District Court. (2021). The Hague District Court has ordered Royal Dutch Shell (RDS) to reduce the CO2 emissions of the Shell group by net 45% in 2030, compared to 2019 levels,
through the Shell group‘s corporate policy, En., Retrieved from: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339
4) Federal Constitutional Court. (2021). Constitutional complaints against the Federal Climate Change Act partially successful, En., Retrieved from: https://www.bundesverfassungsge‑
richt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html
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K rychlejší ekologizaci hospodářství
přispívají přísnější regulace i rostoucí
počet environmentálních sporů
Ekologizace hospodářství je jedno z aktuálních
celospolečenských témat, jehož význam
v posledních měsících a letech rychle roste.
Změny přichází mimo jiné i v oblasti legislativy
– přibývá nových regulací v celé řadě oblastí
od energetiky přes zemědělství a lesnictví
až po udržitelné financování. A spolu s tím přibývá
environmentálních sporů, které se stávají dalším
z akcelerátorů proměny.
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Nový standard pro evropské
zelené dluhopisy má usnadnit
získávání kapitálu pro udržitelné
projekty

ČL ÁNEK NA BLOGU

E

vropská komise představila Strategii financování přechodu k udržitelnému hospodářství,
návrh standardů pro evropské zelené dluhopisy a požadavky na nefinanční reporting
doplňující nařízení o taxonomii. Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora však uvádí,
že navzdory těmto krokům Komise v oblasti udržitelného financování nevyvíjí dostatečné
úsilí. Kromě zvyšování transparentnosti finančních produktů je podle Účetního dvora důležité
vyvinout taková opatření, která by skutečně řešila otázku neudržitelného podnikání.

Andrea Lančová

Nová Strategie financování přechodu k udržitelnému
hospodářství
Evropská komise přijala v roce 2018 Akční plán pro financování
udržitelného růstu1, který zavádí tři základní prvky rámce pro
udržitelné financování: taxonomii udržitelných činností, rámec pro
zveřejňování nefinančních informací a investiční nástroje podporující
přechod k udržitelnosti. O zavádění těchto prvků pravidelně
v EnviLaw zpravodaji informujeme2. Protože však od roku 2018
dochází na základě Zelené dohody pro Evropu ke zpřísňování dříve
stanovených environmentálních cílů, přistoupila Evropská komise
k revizi zmíněného Akčního plánu a představila Strategii financování
přechodu k udržitelnému hospodářství3. Ta si klade za cíl učinit
rámec udržitelného financování funkčním a vnitřně soudržným.
Strategie vymezuje čtyři klíčové oblasti, ve kterých je dle Komise
nutné přijmout další opatření, aby mohlo být dosaženo stanovených
environmentálních cílů:
• Financování přechodu k udržitelnosti. Strategie navrhuje
rozšířit současný soubor nástrojů pro udržitelné financování
a usnadnit přístup k financování přechodu k udržitelnosti.
• Inkluzivita. Strategie zdůrazňuje nutnost větší podpory malých
a středních podniků a jednotlivců při transformaci ekonomiky.
• Odolnost a přispění finančního sektoru. Strategie nastiňuje
možnosti, jak by měl finanční sektor přispět k naplňování cílů
Zelené dohody pro Evropu.
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• Globální ambice. Strategie řeší, jak podpořit otázky spojené
s udržitelným financováním na mezinárodním poli.
Většinu opatření chce Komise implementovat do roku 2023. V tomto
roce také plánuje vydat zprávu o provádění Strategie, která by měla
ukázat, zda se ambiciózní plány v udržitelném financování daří plnit.
Návrh nařízení o evropských zelených dluhopisech vytváří
nové standardy
V návaznosti na Akční plán představila Evropská komise také návrh
nařízení o evropských zelených dluhopisech4. Cílem je vytvořit
v tomto směru mezinárodní standard a zajistit, aby se na používání
označení „evropský zelený dluhopis“ nebo „EuGB“ vztahovaly
jednotné požadavky. Dalším cílem nařízení je usnadnit získávání
kapitálu pro projekty, které sledují environmentálně udržitelné cíle
stanovené v nařízení o taxonomii. Podle Evropské komise budou
mít emitenti zelených dluhopisů díky novému standardu spolehlivý
nástroj k prokázání, že financují projekty v souladu s taxonomií.
Investoři díky tomu zase snáze posoudí, zda jejich investice jsou
skutečně udržitelné.

Nový akt v přenesené pravomoci k taxonomii upřesňuje
požadavky na nefinanční reporting
Evropská komise vydala akt v přenesené pravomoci5, kterým se
doplňuje článek 8 nařízení o taxonomii. Toto ustanovení vyžaduje,
aby finanční i nefinanční společnosti poskytovaly investorům
informace o vlivu svých aktiv a ekonomických činností na životní
prostředí. Cílem je, aby investoři měli jasné a srovnatelné informace
o udržitelnosti finančních produktů. Nově vydaný akt v přenesené
pravomoci stanovuje obsah, metodiku a způsob prezentace
informací o tom, jak velká část obchodních, investičních nebo
úvěrových činností je v souladu s taxonomií EU.
Nefinanční společnosti budou muset zveřejňovat, jaký podíl jejich
obratu a kapitálových a provozních výdajů je spojen s hospodářskými
činnostmi v souladu s unijní taxonomií. Finanční instituce (zejména
banky, investiční podniky a pojišťovny) budou povinny zveřejňovat,
jaký podíl tyto činnosti tvoří na celkových aktivech, které financují
nebo do kterých investují.

Evropská centrální banka: Včasné přijetí zelených politik je ve
vlastním zájmu podniků a bank
Evropská centrální banka (ECB) provedla zátěžový test klimatických
rizik6, v rámci kterého zkoumala dopad klimatických změn na více než
čtyři miliony společností po celém světě a 1600 bank z Evropské unie.
Klimatická rizika zahrnují fyzická rizika přímo plynoucí z klimatické
změny (tedy riziko závažnějších a častějších přírodních katastrof)
a dále rizika související s přechodem na klimaticky neutrální
ekonomiku (tedy náklady související s tímto přechodem).
Výsledky testu byly jednoznačné: včasné přijetí politik na podporu
přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku je v zájmu společností
a bank, a to s přihlédnutím k oběma typům rizik. Test prokázal, že
fyzická rizika mohou mít negativní dopad na bonitu společností
i rizikovost úvěrových portfolií. Krátkodobé náklady na přechod
jsou navíc podle závěrů ECB minimální oproti předpokládaným
nákladům, které tyto subjekty budou muset vynaložit ve středně
a dlouhodobém horizontu, pokud by se nepodařilo dostat klimatické
změny pod kontrolu.

Návrh obsahuje rozsáhlé požadavky na transparentnost pro
emitenty zelených dluhopisů. Všechny zmíněné dluhopisy navíc
budou podléhat externímu posouzení, aby byl zajištěn soulad
s taxonomií. Návrh dále počítá se zavedením systému registrace
externích posuzovatelů a dohledu nad nimi, což by měl mít na
starosti Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
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Podle Evropského účetního dvora nedělá EU dost pro podporu
udržitelných investic
Evropský účetní dvůr (EÚD) vydal zvláštní zprávu Udržitelné
financování: Jsou zapotřebí důslednější opatření EU, aby se finanční
prostředky přesměrovaly k udržitelným investicím7, ve které
konstatuje, že Evropská unie v současné době v oblasti udržitelného
financování nevyvíjí dostatečné úsilí. Podle EÚD se Komise správně
zaměřila na zvyšování transparentnosti udržitelných činností
a finančních produktů, zároveň však nepřišla s doprovodnými
opatřeními, která by pomohla otázku environmentálních a sociálních
nákladů neudržitelných hospodářských činností účinně řešit. EÚD
dále kritizuje skutečnost, že mnoho opatření vyplývajících z Akčního
plánu bylo provedeno se zpožděním.
EÚD přináší ve zvláštní zprávě doporučení pro Evropskou komisi
pro účinnější podporu udržitelných investic. Důležité je podle EÚD
především:
• Dokončit opatření Akčního plánu (zejména taxonomii
EU) a vyjasnit mechanismy pro ověřování souladu investic
s taxonomií
• Účinněji přispívat k udržitelnému financování stanovením
cen emisí skleníkových plynů (a reflektovat tak jejich
environmentální náklady)
• Důsledně uplatňovat zásadu „významně nepoškozovat“
a dodržovat kritéria taxonomie v celém rozpočtu EU

EnviLaw Ročenka 2021 | Q3

Energetická regulace se ocitá na
prahu revoluce, změny přichází na
evropské i státní úrovni

ČL ÁNEK NA BLOGU

J

aká je budoucnost energetiky v EU? Na tuto otázku odpovídá naše nová Deloitte
studie, která zkoumá různé ekonomické trendy a predikuje, jakých změn evropský
trh s energiemi dozná v následujících letech. Vývoj je ale překotný, čehož si je vědoma
i Evropská komise, která představila návrh na aktualizaci balíčku Fit for 55. Ten slibuje zásadní
proměnu energetické strategie a jasnou vizi do budoucna. Pozadu nezůstávají ale ani lokální
regulátoři – v Česku se podařilo přijmout hned trojici nových zákonů, které mění nastavení
tuzemské energetické regulace. Jedním z hlavních témat, na které se legislativní novinky
zaměřují, je rozvoj obnovitelných zdrojů. A odpad, který je produkován při jejich likvidaci, je
pak příležitostí pro cirkulární ekonomiku a uplatnění jejích principů ohledně obnovitelných
zdrojů.

Kryštof Dosoudil

1) Evropská komise. (2018). SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU
VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ-Akční plán: Financování udržitelného růstu, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=CS
2) Deloitte. (2021). Orientace v pravidlech udržitelného financování bude jednodušší, EU připravila tzv. taxonomický kompas, Retrieved from: https://www.dreport.cz/blog/orienta‑
ce-v-pravidlech-udrzitelneho-financovani-bude-jednodussi-eu-pripravila-tzv-taxonomicky-kompas/
3) Evropská komise. (2021). SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ-Strategie finan‑
cování přechodu k udržitelnému hospodářství, Retreived from: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&for‑
mat=PDF
4) Evropská komise. (2021). Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských zelených dluhopisech, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=‑
cellar:e77212e8-df07-11eb-895a-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format= PDF
5) Evropská komise. (2021). COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2178 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by
specifying the content and presentation of information to be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustai‑
nable economic activities, and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation, En., Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=ce‑
lex%3A32021R2178
6) Evropská centrální banka (ECB). (2021). Occasional Paper Series: ECB economy-wide climate stress test, En., Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.
op281~05a7735b1c.en.pdf
7) Evropský účetní dvůr. (2021). Udržitelné financování: jsou zapotřebí důslednější opatření EU, aby se finanční prostředky přesměrovaly k udržitelným investicím, Retrieved from:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_22/SR_sustainable-finance_CS.pdf
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Budoucnost elektrické energie v EU
Jak bude vypadat budoucnost elektrické energie v EU?1 Náš
příspěvek k Evropskému energetickému tržnímu modelu (DEEM)
pojednává o vývoji trhu a představuje trendy a predikce v evropském
kontextu. Co se výzev týká, čeká nás klimatická neutralita do roku
2050, stárnoucí první generace větrných a tepelných elektráren,
přetrvávající závislost některých zemí na uhlí a proměnlivá dodávka
energie z větrných a solárních zdrojů, která se projevuje na stabilitě
a spolehlivosti dodávky na trhu.
Studie představuje čtyři scénáře do roku 2050 operujících s různou
mírou elektrifikace, technologického pokroku, implementace
energetických politik a nálady společnosti. Trendem bude narůstající
kapitálová náročnost sektoru spojená s renovací současných kapacit
a investic do jejich navýšení a infrastruktury. Využití uhlí bude mít
klesající tendenci, a to v důsledku politického směřování, stárnoucí
infrastruktury a nízké finanční životaschopnosti. Naopak začíná
zlatá éra zemního plynu, který slouží jednak jako alternativa uhlí,
ale také jako přechodné řešení před úplným odklonem od fosilních
zdrojů. Obchodování s elektřinou čelí rostoucí volatilitě a kolísání cen,
které jsou stále více určovány větrem a slunečním svitem. Přesné
předpovědi počasí budou klíčovým podkladem k obchodování.
Všechny tyto aspekty se v každé ze čtyř zmíněných predikcí projeví
v jiné intenzitě. Jisté však je, že nejdůležitější bude spolupráce
a koordinovaná normotvorba na evropské úrovni.
Fit for 55: Ambiciózní revoluce nejen v energetice
Evropská komise dne 14. července 2021 předložila soubor
návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU, mimo jiné
i v oblasti energetiky. Cílem je zajistit, aby politiky EU byly v souladu
s klimatickými cíli unie, tzv. Fit for 552.
Evropská komise chystá revizi směrnice o obnovitelných zdrojích
energie, která zvýší závazný cíl obnovitelných zdrojů v EU na 40 %.
Také se zvýší podpora elektrifikace a využívání obnovitelných paliv.
Změn dozná i směrnice o energetické účinnosti, což by mělo vést
k 9% snížení spotřeby energie. A regulatorní novinky lze očekávat i ve
směrnici o zdanění energie, které by měly sladit minimální sazby daní
z paliv a odstranit výjimky podporující využívání fosilních paliv.
Uvedené chystané změny jsou však jen vrcholem ledovce –
kompletní přehled návrhů Fit for 55 najdete v našem EnviLaw
zpravodaji v části věnované klimatické změně3.
Změny v české energetické legislativě
Změnami neprochází pouze evropská regulace, ale i české
energetické právní prostředí. Přijaty byly hned tři zákony, které ovlivní
budoucí směřování české energetiky.
Energetika v Česku: 3 nové legislativní počiny
• Novela energetického zákona se týká hlavně problematiky
neseriózních prodejců energií, tzv. energošmejdů. Toto téma
je nyní obzvlášť aktuální v souvislosti s odchodem některých
prodejců energií z trhu a poptávkou jejich zákazníků po jiných
dodavatelích.
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• Naopak v novele zákona o podporovaných zdrojích
energie dochází k určitému uvolnění, zejména pro investory
do obnovitelných zdrojů. Přes nepříliš populární zavedení
kontrol kompenzace rozvolňuje nastavení limitů ziskovosti jako
v původních návrzích novely. V důsledku pak oproti současnosti
dochází k možnému oživení výstavby obnovitelných zdrojů
energie, ale také k udržení podpory pro kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla.
• Zákon o opatřeních k přechodu České republiky
k nízkouhlíkové energetice (známější pod mediální zkratkou
Lex Dukovany) má mimo jiné umožnit resortu průmyslu
a obchodu poskytnout návratnou finanční výpomoc na stavbu
dukovanské elektrárny. Zákon má rovněž zavést způsob
stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny,
což souvisí se zajištěním financování projektu. Jeho součástí
jsou i bezpečnostní záruky, které z tendru na dostavbu jaderné
elektrárny Dukovany vyřazují firmy z Ruska a Číny.
Příležitosti a výzvy přechodu na čistou energii z pohledu
cirkulární ekonomiky
Technologie obnovitelné energie jsou po celou dobu své životnosti
náročné na zdroje. S jejich rozšiřováním bude stoupat i odpad
produkovaný při jejich likvidaci, čímž se otevírá příležitost recyklace,
modernizace a oprav pro snížení spotřeby cenných surovin, jak
pojednává článek zveřejněný Evropskou agenturou pro životní
prostředí4. Rychlé tempo technologického vývoje má za následek,
že infrastruktura může být poměrně rychle zastaralá. Vytváří se tak
zdroj odpadu náročného na likvidaci. Nicméně i opětovné použití
materiálů ve výrobním cyklu čelí problémům s logistikou (velké
objemy, často ze vzdálených míst) či designem technologií, který
nebere v úvahu recyklovatelnost a přítomnost nebezpečných látek.
Zákonodárci a dominantní hráči v odvětví mohou řešit tyto problémy
s odpady prostřednictvím nástrojů cirkulární ekonomiky jako jsou
ekodesign, nastavení cílů recyklace specificky pro jednotlivé materiály
nebo rozšíření odpovědnosti výrobců.
Gigafactory v Česku?
Momentálně čelí trh nedostatku čipů, v budoucnosti lze s nástupem
elektromobility očekávat i nedostatek baterií. Poradenský tým
Deloitte zaměřující se na energetiku popisuje první kroky české vlády
směřující k přilákání investorů první české továrny na výrobu baterií,
tzv. gigafactory.
V naší analýze shrnujeme hlavní navázané benefity plynoucí
z výstavby gigafactory5, která je v českém prostředí silného
automobilového průmyslu velkou příležitostí. Pokud se chcete
dozvědět více, neváhejte a přečtěte si kompletní studii Deloitte
s názvem Rozvoj výroby baterií v Česku.6

1) Deloitte. (2021). The future of power: Scenarios to evolve the European electricity sector, En., Retrieved from: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-uti‑
lities/renewable-power-generation-in-europe.html?id=us:2em:3pa:energy-resources:eng:di:073021
2) Evropská komise. (2021). SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EMPTY „Fit for 55“:
plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické neutralitě, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
3) Deloitte. (2021). Evropská komise předložila doposud nejkomplexnější soubor návrhů v oblasti klimatu a energetiky, Retrieved from: https://www.dreport.cz/blog/evropska-ko‑
mise-predlozila-doposud-nejkomplexnejsi-soubor-navrhu-v-oblasti-klimatu-a-energetiky/
4) EEA. (2021). Emerging waste streams: Opportunities and challenges of the clean-energy transition from a circular economy perspective, En., Retrieved from: https://www.eea.
europa.eu/publications/emerging-waste-streams-opportunities-and
5) Deloitte. (2021). Továrna na výrobu baterií do elektromobilů přinese Česku tisíce pracovních míst a miliardy korun, En., Retrieved from: https://www.dreport.cz/blog/tovarna-na‑
-vyrobu-baterii-do-elektromobilu-prinese-cesku-tisice-pracovnich-mist-a-miliardy-korun/
6) Deloitte. (2021). Rozvoj výroby baterií v Česku, Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/energy-resources/rozvoj-vyroby-baterii-v‑
-cesku-kor-2.pdf
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Environmentálních sporů přibývá,
stávají se hybnou silou v boji proti
klimatické krizi

ČL ÁNEK NA BLOGU

D

íky rozhodnutí Soudního dvoru EU se zásadně změní pravidla ochrany mezinárodních
energetických investic v EU. Členské státy tak budou mít mnohem lepší pozici
v odstavování starých energetických zdrojů. Že jsou ekologické postupy v EU důležité
téma, dokazuje i pokuta 875 milionů eur, kterou dostal kartel výrobců automobilů –
nepostupoval totiž v souladu s dohodou o využívání ekologických technologií pro snižování
emisí spalovacích motorů. Globální počet klimatických litigací obecně významně stoupá
a stává se klíčovým nástrojem, jak tlačit státy a soukromé společnosti, aby braly klimatickou
změnu vážně.

Filip Hloušek

Ochrana životního prostředí a hospodářské soutěže jdou ruku
v ruce
Ochrana životního prostředí a Green Deal neexistují „ve vakuu“,
ale mají vliv na všechny aspekty společnosti. A jelikož zelená
transformace bude znamenat i zásadní ekonomickou transformaci,
velké dopady udržitelných cílů čekají oblast ochrany hospodářské
soutěže. Proto Komise informuje o tom2, že bude potřeba pravidla
hospodářské soutěže sladit s cíli Green Dealu. Veřejná podpora se
proto odkloní od fosilních paliv a novinkou by mělo být zavedení
výpočtu nákladů environmentální podpory – výše podpory na
ušetřenou tunu emisí CO2. Významné dopady má ekologizace
hospodářství i do antimonopolní oblasti, jelikož konkurence a inovace
jsou základním předpokladem vývoje. Zároveň je při tak velkých
hospodářských změnách ale potřeba spolupráce napříč trhem,
a proto Komise vyjasňuje některá pravidla horizontální a vertikální
spolupráce ve světle udržitelnosti.
A že se jedná o důležitou oblast, dokazuje Komise i v praxi. Kartel
automobilových výrobců dostal pokutu 875 milionů eur3 za to, že
nevyužíval ekologičtější technologie snižování emisí ze spalovacích
motorů, než které vyžadovala regulace, přestože tyto byly k dispozici.
Výrobci tak mohli nejen více chránit životní prostředí, ale kvůli
svému přístupu také omezili soutěž. I ekologizace je totiž součástí
konkurenčního boje. Spolupráci konkurentů je proto třeba vnímat
velmi opatrně a výsledek musí spotřebitelům přinášet jasné benefity.
Klimatické spory jsou na vzestupu
Dle nové studie Globálních trendů v klimatických litigacích4 se počet
případů souvisejících s klimatickou změnou od roku 2015 více než
zdvojnásobil. Stoupá i počet „strategických“ případů, které mají za
cíl přinést širší společenskou změnu. Nejčastěji se případy týkají
nedostačené aktivity států při zmírňování klimatické změny a dopadů
klimatické změny na lidská práva. Narůstají i žaloby vůči soukromým
společnostem, kdy se žalobci domáhají korporátní odpovědnosti
a náhrady škody, a to např. v případech greenwashingu či
nedostačené transparentnosti. Stoupající trend byl ale zaznamenán
i u žalob, které se zaměřují na finanční rizika, fiduciární odpovědnost
a nedostatečnou due dilligence a které směřují do finančního

sektoru. Menší podíl pak tvoří žaloby vůči státům za nedostatečné
přizpůsobení se klimatické změně. Do budoucna se očekává zásadní
nárůst obdobných případů, přičemž se zvýší jejich diverzita, a objeví
se i případy nové (např. u společností, které se sice k určitým cílům
zavázaly, ale nedodržují je).
Environmentální zločiny představují pro pachatele lukrativní
a bezpečný zdroj příjmů
Environmentální zločiny svým charakterem představují nízký risk
a vysoký zisk. Nová studie Financial Action Task Force (FATF) ukazuje,
že byť jsou zisky z environmentálních zločinů obdobné jako v případě
jiné finanční kriminality, postihy za praní peněz v tomto případě
zaostávají. Kriminalita v environmentální oblasti ročně generuje
zhruba 110-281 miliard amerických dolarů. Největší podíl na tom mají
tři oblasti: kriminalita v lesnictví, nelegální těžba a nelegální přeprava
odpadů. AML otázky ale často nejsou součástí diskuzí o ochraně
životního prostředí. Státy proto často tahají za kratší konec a na tuto
problematiku nahlíží spíše ochranářskou optikou než pohledem
vážné finanční kriminality.
Klimatická krize je krizí práv dětí
Nová studie UNICEF představuje nový Index dětského klimatického
rizika.6 Ten poskytuje komplexní pohled na to, jak jsou děti
vystavovány klimatickým rizikům, zejména z hlediska dostupnosti
vody, zdraví, vzdělání či ochrany, a jak jsou vůči nim zranitelné. Děti
jsou přirozeně více citlivé na klimatické a environmentální šoky
z mnoha důvodů. Index ukazuje, že přibližně 1 miliarda dětí (tj. cca
polovina všech dětí) žije v zemích s extrémně vysokým rizikem
dopadů klimatické změny. Index také ukazuje, že víc než 99 % všech
dětí je vystaveno minimálně jednomu zásadnímu environmentálnímu
riziku. Jediným dlouhodobým řešením je snížení emisí a snížení
dopadů klimatické změny. Zároveň je ale nevyhnutelné zvýšit
investice do adaptace na klimatickou změnu v klíčových službách pro
děti (přístup k vodě, hygieně, zdravotní starostlivosti a vzdělání). Děti
musí být vzdělané v environmentálních otázkách, aby se dokázaly
s dopady klimatické změny v budoucnu vypořádat.

1) Soudní dvůr EU. (2021). ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA „Řízení o předběžné otázce – Smlouva o energetické chartě – Článek 26 – Nepoužitelnost mezi členskými státy – Rozhodčí
nález – Soudní přezkum – Pravomoc soudu členského státu – Spor mezi hospodářským subjektem z třetího státu a třetím státem – Pravomoc Soudního dvora – Článek 1 bod 6
Smlouvy o energetické chartě – Pojem ‚investice‘ “, Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245528&pageIndex=0&doclang=CS&mo‑
de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3161919

Spory mezi státy EU a energetickými investory z jiných
členských zemí
Soudní dvůr Evropské unie v září rozhodl o tom1, že mezinárodní
Smlouva o energetické chartě je v rozporu s právem Evropské unie.
To, co se na první pohled může zdát jako pouhý právnický rámec,
má však dalekosáhlé důsledky pro energetický sektor. Charta totiž
umožňuje zahraničním energetickým investorům žalovat státy
v případech, kdy státní rozhodnutí ovlivnilo jejich investici. Podle

soudu nelze spory mezi členským státem a investorem z jiného
členského státu ve věci investice uskutečněné tímto investorem
v prvním členském státě řešit v režimu arbitrárního řízní dle charty.
V době velkého tlaku na rychlou transformaci energetiky a odklon
od fosilních paliv je tato zpráva zásadní. Dává totiž členským
státům mnohem lepší pozici k odvážným rozhodnutím s omezením
finančních rizik.

2) Evropská komise. (2021). Competition policy brief, En., Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/63c4944f-1698-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/langu‑
age-en/format-PDF
3) Evropská komise. (2021). Antitrust: Commission fines car manufacturers €875 million for restricting competition in emission cleaning for new diesel passenger cars, En., Retrie‑
ved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3581
4) LSE. (2021). Global trends in climate litigation: 2021 snapshot, En., Retrieved from: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-litigation‑
-2021-snapshot/
5) FATF. (2021). Money Laundering from Environmental Crime, En., Retrieved from: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Money-Laundering-from-Environmen‑
tal-Crime.pdf?fbclid=IwAR2cTkcGzdsJv_uHlJpoUmVarMOlzuexfAqXgrgOiwJT4MTekwt1HFTMKHk
6) UNICEF. (2021). The Climate Crisis is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index, En., Retrieved from: https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-ri‑
ghts-crisis
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EU se více zaměří na ozeleňování
sektorů lesnictví a zemědělství,
cílem je zmírnění klimatické
změny

ČL ÁNEK NA BLOGU

E

vropská komise přijala novou strategii pro lesy do roku 2030, která cílí na posilování
ekosystémových služeb lesa a na posílení jejich role v potlačování klimatické změny.
Dokument se zaměřuje na dvě hlavní oblasti: na produkci dřevní hmoty a nedřevní
produkci lesů. Nových strategiích se dočkali i zemědělci – byla totiž dosažena dohoda na nové
Společné zemědělské politice. I v tomto případě je kladen důraz na ozeleňování sektoru,
podporu eko-schémat, opatření reagujících na klimatickou změnu a ochranu biodiverzity.

Vojtěch Bašný

Nová strategie EU pro Lesy 2030
V návaznosti na stupňující se krizi v oblasti klimatu a biologické
rozmanitosti Evropská komise přijala v červenci roku 2021 novou
Strategii EU pro lesy do roku 20301 jako jednu z navazujících
iniciativ Zelené dohody pro Evropu. Jejím hlavním cílem je rozvinout
multifunkční úlohu lesů a jejich potenciál k dosažení udržitelné
a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050 při současném
zajištění náležité ochrany všech ekosystémů.
Nová strategie akcentuje potřebu zajistit adaptivní obnovu lesů
a zavést ekosystémové přístupy hospodaření, aby byly vytvořeny
podmínky pro navazující lesní bioekonomiku. Předpokládá přijetí
právně závazného nástroje pro obnovu ekosystému a představuje
podrobný plán pro výsadbu nejméně 3 miliard dalších stromů do
roku 2030.
Rovněž se zabývá i samotnými principy udržitelného hospodaření
v lesích a hovoří o doplnění kritérií Forest Europe o ukazatele ve
vztahu k biologické rozmanitosti a změny klimatu. Předpokládá
vytvoření vodítek pro přírodě blízké hospodaření v lesích, pro
zalesňování a opětovné zalesňování šetrné k biologické rozmanitosti.
Strategie předestírá i vypracování dobrovolného systému certifikace
pro přírodě blízkému hospodaření v lesích a avizuje revizi právních
předpisů o reprodukčním materiálu lesních dřevin.
Strategie se zaměřuje na dvě hlavní oblasti: na produkci dřevní
hmoty a nedřevní produkci lesů. U produkce založené na dřevě
strategie především poukazuje na stávající nařízení LULUCF, které
stanovuje závazné cíle v oblasti emisí z využití půdy a lesnictví. Pro
dosažení těchto cílů nařízení podporuje nejen zásoby uhlíku v lesích,
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ale umožňuje zohlednění zásob uhlíku ve výrobcích z vytěženého
dřeva. Ve vztahu k udržitelnému využívání dřeva vyzdvihuje nutnost
respektování zásad oběhového hospodářství, včetně kaskádového
principu využití dřeva. Za tímto účelem bude nutné zajistit úzkou
spolupráci i s navažujícími sektory, jako je stavebnictví, a se sektory,
kde je možné nahradit ekvivalenty výrobků z fosilních zdrojů. V oblasti
bioenergie pak strategie akcentuje potřebu přijetí posílených
kritérií udržitelnosti pro bioenergii, jelikož lesy jsou hlavním zdrojem
obnovitelné energie s podílem 60 % v Evropě.
Na druhé straně strategie zdůrazňuje významné užitky a služby
plynoucí z nedřevní produkce. Ta je spojena s řadou důležitých
produktů a služeb (od potravin po ekoturistiku), které mají především
význam pro ekonomiku ve venkovských oblastech. Hodnota
nedřevěných produktů se v Evropě pohybuje okolo 19,5 miliardy
eur za rok, přičemž 86 % vytěžených nedřevních lesních produktů je
pro osobní spotřebu. Všechna lesnická opatření za účelem posílení
potenciálu lesů a prosperujícího lesního hospodářství je pak nutné
nastavit v synergii s ambicemi EU v oblasti klimatu a biologické
rozmanitosti.
V návaznosti na vzrůstající poptávku po ekosystémových službách
a udržitelném hospodaření, které by bylo šetrnější k biologické
rozmanitosti a posilovalo odolnost lesů, je zřejmé, že nároky na lesy
a vlastníky lesů budou stoupat. Nabízí se otázka, kdo ponese náklady
na tato opatření a z jakých zdrojů budou nové přístupy financovány.
Strategie spatřuje řešení především v platbách za ekosystémové
služby, v nové společné zemědělské politice v rámci Programu
rozvoje venkova nebo v nových obchodních modelech, jako je
například certifikace pohlcování uhlíku.
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Nová éra lesnictví: Jaká je budoucnost lesnictví v kontextu
nové strategie EU?
Zveřejnění nové strategie EU pro oblast lesnictví s výhledem do roku
2030 představuje vhodnou příležitost pro debatu o současných
a budoucích výzvách lesnického sektoru v ČR a budoucnosti regulace
na úrovni EU. Společnost Deloitte Legal tak při této příležitosti
uspořádala v rámci celospolečenské platformy Zákon roku2 on-line
panelovou diskusi na téma Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti,
která se uskutečnila dne 5. října 2021 a kterou si můžete pustit ze
záznamu3.
Z diskuse vyplynulo, že nová Strategie EU pro lesy do roku 2030
přinesla mnoho výzev a došlo k posílení tvorby strategického
nahlížení na úlohu lesů a regulace na úrovni EU. Panelisté zdůraznili
především význam lesů, lesnictví a dřevěných výrobků pro další
strategické oblasti unie. Nicméně poukázali i na stoupající poptávku
po ekosystémových službách lesů a po dřevě jako obnovitelném
zdroji, což může hrát klíčovou úlohu při tvorbě dalších plánů.
Samotnou Strategii lze podle našich panelistů vnímat jako dokument,
který pro členské státy není právně závazný, ale jednotlivá opatření
v budoucnu vyústí do různých právně závazných dokumentů. Kritika
zazněla na nedostatečné zapojení všech zainteresovaných subjektů
a nevyváženost strategie ve prospěch environmentálních funkcí
a umenšení sociálního a ekonomického pilíře.
Pro budoucnost lesnictví bude zásadní nastavit komplexní soubor
přístupů a opatření:
• Multifunkční úloha lesů. Pro využití všech přínosů lesa bude
zásadní nastartovat lesní biekonomiku v souladu s principy
oběhového hospodářství a nastavit podmínky pro kaskádové
využití dřeva. Přístupy ochrany biodiverzity a klimatu by měly být
nedílnou součástí řešení, nikoliv omezujícím prvkem.
• Férové financování. Lesníci by měli být odměněni za péči
o přínosy lesů. Platby za ekosystémové služby se tak jeví jako
vhodný nástroj, ale neměla by být posilována závislost lesnictví
na dotacích – naopak by měla být zachována flexibilita pro volbu
vhodných opatření.
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V tomto ohledu je významné, že ke konci června roku 2021 Evropský
parlament, Rada EU a Evropská komise dosáhly politické dohody
na budoucí podobě nové Společné zemědělské politiky pro období
2023 až 2027 (SZP)4, přičemž této dohodě předcházely 3 roky
složitých vyjednávání. SZP cílí na budování konkurenceschopného
sektoru, podporu příjmů zemědělců a venkovských oblastí, ale
obsahuje i zřejmý akcent na prvky udržitelnosti. SZP se má totiž stát
také klíčovým nástrojem pro dosažení cílů Strategie „Farm to Fork“5
a Strategie EU pro biodiverzitu do roku 20306.
Novým prvkem SZP jsou národní strategické plány, které dávají
členským státům možnost nastavit podmínky SZP v souladu
s národními podmínkami a potřebami zemědělců. Sjednocujícím
prvkem jsou společné rámcové cíle, požadavky na „ozelenění“
a určení minimálního procenta z rozpočtu na některá opatření.
Naplňování cílů prostřednictvím národních strategických plánů bude
průběžně hodnoceno na základě jednotných kritérií pro monitoring.
Základním prvkem nové SZP je celkové „ozeleňování“ a spravedlivější
nastavení pravidel – na zemědělce budou kladeny vyšší nároky
z pohledu ochrany životního prostředí a krajiny, včetně nastavení
kritérií podmíněnosti plateb, které budou navázány na přísnější
povinné požadavky. Nové přístupy se zakládají rovněž na motivačních
prvcích pro zemědělce, jelikož v rámci přímých plateb je alokováno
35 % pro ekoschémata s vysokou přidanou hodnotou pro životní
prostředí a 25 % rozpočtu z rozvoje venkova má být použito na
opatření související se změnou klimatu, ochranou biodiverzity
a s dobrými životními podmínkami zvířat.
Celkový rozpočet SZP na roky 2021 až 2027 činí 387 miliard eur.
V rámci prvního pilíře bylo vyčleněno 291.1 miliard eur pro Evropský
zemědělský záruční fond a na druhý pilíř pro rozvoj venkova připadlo
95.5 miliard eur, které budou vypláceny z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova. Za účelem zohlednění odlišností
v členských státech je možné přesunout až 25 % prostředků mezi
prvním a druhým pilířem, a rovněž navýšit prostředky pro opatření
prospěšná pro životní prostředí.

• Vysoká přidaná hodnota a inovace. Výroba dřevěných výrobků
a krátký dodavatelský řetězec jsou klíčem k naplnění potenciálu
lesů a finanční nezávislosti lesnictví.

1) Evropská komise. (2021). Zelená dohoda pro Evropu: Komise navrhuje novou strategii na ochranu a obnovu lesů v EU, Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscor‑

Nová společná zemědělská politika 2023-2027
Společná zemědělská politika EU je jednou z ústředních strategických
oblastí, která má zásadní vliv na zajištění produktivity zemědělství,
na životní úroveň venkovského obyvatelstva, na potravinovou
bezpečnost, ale především má vliv na stav životního prostředí
a krajiny v Evropě.

3) Deloitte. (2021). Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti, Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=tFTZZaKh6mk&ab_channel=DeloitteCZWebcasts

ner/detail/cs/ip_21_3723
2) Zákon roku, Nová éra lesnictví: výzvy a příležitosti, Retrieved from: https://www.zakonroku.cz/

4) Evropská komise (2021). The new common agricultural policy: 2023-27: The new common agricultural policy will be key to securing the future of agriculture and forestry, as well
as achieving the objectives of the European Green Deal, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3723
5) Evropská komise. (2021). Farm to Fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/
farm-fork-strategy_en
6) Evropská komise. (2021). Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Retrieved from: https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_cs
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Evropská komise předložila
doposud nejkomplexnější
soubor návrhů v oblasti klimatu
a energetiky

ČL ÁNEK NA BLOGU

S

ituace v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti je kritická. Zpráva Mezivládního
panelu o změně klimatu zdůrazňuje, že lidský vliv otepluje planetu rychlostí, která
nemá za posledních 2000 let obdoby. Za účelem splnění cílů Pařížské dohody předložila
Evropské komise balíček návrhů s názvem Fit for 55, jehož zavedení by mělo umožnit
nezbytné zrychlení snižování emisí skleníkových plynů. Kvalita nastavených vládních opatření
jednotlivých zemí ve vztahu k dosažení cíle Pařížské dohody se však v globálu výrazně různí
a z porovnání je zřejmé, že některé země významně zaostávají.

• Zřízení samostatného systému obchodování s emisemi
určeného pro oblast silniční dopravy a budov
2) Revize nařízení o sdílení úsilí týkajícího se cílů členských
států v oblasti snižování emisí v odvětvích mimo EU ETS
• Umožnění přijetí vnitrostátních opatření k řešení emisí
v odvětvích stavebnictví, dopravy, zemědělství, odpadového
hospodářství a malých průmyslových odvětví (snížení emisí
z těchto odvětví v celé EU do roku 2030 o 40 % ve srovnání se
situací v roce 2005)
3) Revize nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich
pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání
půdy a lesnictví (LULUCF)
• Stanovení vyšších cílů pro expanzi přírodního pohlcování uhlíku
v EU a cílů EU pro čisté pohlcení skleníkových plynů v odvětví
využívání půdy a lesnictví ve výši 310 milionů tun ekvivalentu
CO2 do roku 2030
4) Revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie
• Zvýšení celkového závazného cíle obnovitelných zdrojů ve
skladbě zdrojů energie EU ze současných 32 % na novou úroveň
40 %

Colette Šinská

Odborníci Mezivládního panelu o změně klimatu: Některé
trendy jsou již nyní nevratné
Dne 7. srpna 2021 byla vydána nejnovější, velmi očekávaná šestá
hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu1 (IPCC).
Zpráva se zabývá nejaktuálnějším fyzikálním chápáním klimatického
systému a změny klimatu. A informace, které přináší, nejsou příliš
příznivé – klimatické změny popisuje jako rozšířené, rychlé a zesilující,
některé trendy jsou dokonce již nyní nevratné, přinejmenším
v současném časovém rámci. Podle odborníků IPCC je ale stále čas
omezit změnu klimatu.
Zpráva, kterou připravilo 234 vědců z 66 zemí, zdůrazňuje, že
lidský vliv otepluje klima rychlostí, která je za posledních 2000 let
bezprecedentní. Vědci IPCC varují, že globální oteplení o 2 °C bude
během 21. století překročeno. Pokud v příštích desetiletích nedojde
k rychlému a výraznému snížení emisí CO2 a dalších skleníkových
plynů, bude dosažení cílů Pařížské dohody z roku 2015 mimo dosah.
Zpráva vysvětluje, že stabilizace klimatu bude vyžadovat silné,
rychlé a trvalé snižování emisí skleníkových plynů a dosažení
čistých nulových emisí CO2. Intenzivní a trvalé snižování emisí oxidu
uhličitého a dalších skleníkových plynů by mohlo rychle zlepšit kvalitu
ovzduší a za 20 až 30 let by se globální teploty mohly stabilizovat.
Zpráva jasně prokazuje, jak úzce souvisí pozorované zvýšení teploty
s lidskou aktivitou, a to jasněji než je uvedeno v jakékoli předchozí
zprávě. Prostředky ke kontrole změny klimatu jsou již na dosah.
Omezení nárůstu globální teploty na 1,5 °C tedy není již otázkou
proveditelnosti, ale spíše politické vůle.
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• Zefektivnění energetického systému prostřednictvím podpory
elektrifikace založené na obnovitelných zdrojích, případně
v odvětvích, jako je průmysl a doprava, podpora využívání
obnovitelných paliv (jako např. čistý vodík)
5) Přepracování směrnice o energetické účinnosti
• Zavázání se k ambicióznějším cílům v oblasti energetické
účinnosti na úrovni EU, což by mělo vést ke 9% snížení spotřeby
energie do roku 2030 v porovnání s výchozími projekcemi
6) Revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní
paliva
• Zavedení potřebné infrastruktury pro „čistší vozidla“ umožňující
dobíjení a doplňování paliva v celé EU
• Zohlednění nejnovějšího vývoje na trhu a zaručení pokrytí i ve
venkovských a v odlehlých oblastech
7) Změna nařízení, kterým se stanoví emisní normy CO2 pro
osobní automobily a dodávky
• Dosažení mobility s nulovými emisemi
• Zavedení ambicióznějších norem emisí CO2 (které pomohou
dostat vozidla s nulovými emisemi na silnici rychleji)

Fit for 55: Transformace politiky EU v oblasti klimatu,
využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění
Evropská komise dne 14. července 2021 předložila soubor návrhů
na revizi a aktualizaci právních předpisů EU a na zavedení nových
iniciativ, který má zajistit, aby politiky EU byly v souladu s klimatickými
cíli EU, tzv. Fit for 552.
Balíček Fit for 55 sestává ze souboru vzájemně propojených návrhů,
které všechny směřují ke stejnému cíli – zajištění spravedlivé,
konkurenceschopné a ekologické transformace do roku 2030 a dále.
Tam, kde je to možné, se stávající právní předpisy upravují takovým
způsobem, aby byly ambicióznější, v případě potřeby se předkládají
návrhy nové. Balíček celkově posiluje osm stávajících právních
předpisů a představuje pět nových iniciativ v řadě politických oblastí
a hospodářských odvětví (jako je klima, energetika a paliva, doprava,
budovy, využívání půdy a lesnictví).
Přehled a cíle legislativních návrhů a politických iniciativ Fit
for 55
1) Revize systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS)
• Zavedení snížení celkového emisního stropu a zvýšení roční míry
jeho snižování v rámci revize EU ETS systému
• Rozšíření EU ETS na lodní dopravu
• Revize pravidel pro emise z letecké dopravy (postupné zrušení
bezplatných emisních povolenek pro letectví a dosažení souladu
s programem kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého
v mezinárodním civilním letectví CORSIA)
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8) Revize směrnice o zdanění energie
• Sladění minimální sazby daně z topných paliv a z pohonných
hmot s cíli EU v oblasti klimatu a životního prostředí
• Odstranění zastaralých výjimek (např. v letecké a námořní
dopravě) a dalších pobídek k využívání fosilních paliv
• Podpora přechodu na čistá paliva
9) Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM)
• Nástroj zavádějící tržní dynamiku a ochraňující integritu
unijní a globální politiky v oblasti klimatu tím, že snižuje emise
skleníkových plynů v EU i ve světě a příslušná odvětví motivuje
k modernizaci, větší udržitelnosti a snižování obsahu uhlíku
• Zajištění, aby domácí i dovážené produkty platily za uhlík stejnou
cenu (mechanizmus bude nediskriminační a slučitelný s pravidly
WTO i dalšími mezinárodními závazky EU)
10) Iniciativa ReFuelEU Aviation týkající se udržitelných
leteckých paliv
• Zajištění, aby dodavatelé přidávali do stávajících leteckých paliv
doplňovaných na letištích v EU stále vyšší podíl udržitelných
leteckých paliv a přecházeli na syntetická paliva známá jako
e-paliva
11) Iniciativa FuelEU Maritime týkající se zeleného evropského
námořního prostoru
• Zavedení nových požadavků na lodě, které připlouvají do
přístavů EU nebo z nich odplouvají, bez ohledu na jejich vlajku
(stanovení maximálního limitu pro obsah skleníkových plynů ze
zdrojů energie, které tyto lodě používají, postupem času jeho
zpřísnění)
12) Sociální fond pro klimatická opatření
• Poskytnutí finančních prostředků členským státům, vyhrazených
na podporu evropských občanů, kteří jsou nejvíce postiženi
nebo ohroženi chudobou z hlediska energetiky nebo mobility
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• Zahrnutí podpory investic do zvyšování energetické účinnosti
a renovací budov, čistého vytápění a chlazení a začlenění
energie z obnovitelných zdrojů způsobem, který může
udržitelně snížit jak emise CO2, tak účty za energii pro zranitelné
domácnosti a mikropodniky
• Financování přístupu k mobilitě s nulovými a nízkými emisemi
S cíli Pařížské dohody je kompatibilní pouze jedna země na světě
Byť je klimatická změna globální problém, ne všechny země přistupují
k opatřením tak aktivně jako EU. The Climate Action Tracker3
(CAT) je nezávislý vědecký projekt, který vytvořily dvě výzkumné
organizace sledující opatření v oblasti klimatu od roku 2009. Jeho
cílem je poskytnout tvůrcům politik, občanské společnosti a médiím
aktuální hodnocení individuálních cílů snižování emisí skleníkových
plynů jednotlivých zemí a přehled o jejich kombinovaných účincích
v celosvětovém měřítku.
V září 2021 zveřejnil CAT zprávu Global update4, která poskytuje
přehled o vývoji v oblasti klimatu za poslední rok. Ilustruje také nové
hodnocení CAT zemí, analyzuje na základě aktualizované metody
jednotlivá vládní opatření v oblasti klimatu a zkoumá jejich soulad
s dosažením globálně dohodnutého cíle Pařížské dohody.
Nový komplexní systém hodnocení CAT odhaluje několik osamělých
předskokanů, většina vládních cílů a činností zůstává ale velmi nebo
kriticky nedostatečná. Pokud jde o národní činnosti, pouze jediná
rozvinutá země má národní cíl, který je podle nového systému
hodnocení CAT hodnocen jako „1,5 °C kompatibilní“, a to Velká
Británie. Některé další země jsou k dosažení zmíněného cíle blízko
(např. Německo nebo Norsko). Národní cíle jsou však pouze jednou
dimenzí činností nezbytných pro kompatibilitu s Pařížskou dohodou.
Žádná z uvedených vlád nepředložila dostatečný plán mezinárodního
financování v oblasti klimatu, což je naprosto zásadní východisko
pro dosažení ambiciózních cílů v rozvojových zemích, které potřebují
podporu ke snížení svých emisí. V důsledku toho jsou EU, Německo
a Norsko v novém celkovém hodnocení CAT hodnoceny jako
nedostatečné, zatímco Velká Británie je o něco lépe hodnocena jako
téměř dostatečná. Pouze jedna rozvojová země – Gambie – dosáhla
celkové hodnocení jako „1,5 °C kompatibilní“ v novém systému
hodnocení CAT spuštěném s touto aktualizací.

1) Mezinárodní panel pro změnu klimatu (IPPC). (2021). AR6 Climate Change 2021:The Physical Science Basis, Retrieved from: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
2) Evropská komise. (2021). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND
THE COMMITTEE OF THE REGIONS EMPTY-‘Fit for 55‘: delivering the EU‘s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-con‑
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
3) The Climate Action Tracker. (2021), Retrieved from: https://climateactiontracker.org/about/
4) The Climate Action Tracker. (2021). Global Update: Climate target updates slow as science demands action, Retrieved from: https://climateactiontracker.org/publications/global‑
-update-september-2021/
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EU upřesnila požadavky na
nefinanční reporting, vykazovací
povinnost se bude vztahovat
i na menší podniky
Taxonomii udržitelných činností čeká v budoucnu
ještě řada úprav a aktualizací. Již nyní by však
měly střední a menší podniky tento regulatorní
systém Evropské unie ve své činnosti a následném
vykazování zohlednit. Environmentální legislativa
je v tomto ohledu rozsáhlá a dynamická,
a přizpůsobovat se novým pravidlům až
v moment, kdy začnou platit, by mohlo
firmám přinést zbytečné problémy.
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Zásadní revize legislativy ochrany
lesů a půdy dostává konkrétní
obrysy

ČL ÁNEK NA BLOGU

K

onec roku 2021 přinesl pro oblast lesnictví a zemědělství několik novinek,
které budou patřit mezi hlavní témata i v měsících následujících. Především se
jedná o návrh nařízení Evropské komise, který má ambici začlenit podmínky
udržitelnosti do uvádění dřeva a vybraných zemědělských komodit na trh EU. Do
rámce nových komplexních řešení v oblasti ochrany životního prostředí zapadá i přijetí
nové Strategie EU pro půdu do roku 2030, která zohledňuje potenciál a zásadní přínosy
půdy. V návaznosti na diskusi ohledně offsetových projektů pak přináší zajímavý
pohled na nákladovou efektivitu pohlcování uhlíku v lesích pracovní dokument OECD
s názvem A global analysis of the cost-efficiency of forest carbon sequestration.

neutrality, odolnost vůči změně klimatu, rozvoj biohospodářství
a ochranu biodiverzity. Těchto výsledků má být dosaženo
prostřednictvím stanovení střednědobých cílů do roku 2030 z jiných
související oblastí, mezi které patří boj proti desertifikaci, obnova
degradovaných významných ekosystémů a snížení ztráty živin či
používání pesticidů.
Prostřednictvím této Strategie EU se tak ochraně půdy dostává
náležité pozornosti a může sloužit jako odrazový můstek pro
vytvoření efektivní a komplexní správy ochrany půdy na vnitrostátní,
evropské a potenciálně na celosvětové úrovni.
Ochrana lesů jako efektivní způsob pro zachycování uhlíku
Schopnost lesů zachycovat uhlík se dostala do popředí zájmů
v návaznosti na stanovení globálních cílů ke snižování emisí
stanovené Rámcovou úmluvou o změně klimatu a Pařížskou
úmluvou. Jelikož se jedná o přirozenou schopnost lesů, je v tomto

ohledu často diskutován potenciál nákladové efektivity takového
způsobu odstraňování uhlíku. Základní aspekty nákladové efektivity
a určení geografických lokalit pro efektivní ukládání uhlíku přináší
pracovní dokument OECD s názvem A global analysis of the costefficiency of forest carbon sequestration3.
Ze závěrů vyplývá, že ochrana lesů je z pohledu nákladů
nejefektivnější cestou, která zahrnuje i vedlejší přínosy v podobě
environmentálních a sociálních aspektů. Z tohoto hlediska se rovněž
obnova lesů ukázala jako efektivnější oproti zalesňování, jelikož se
vyznačuje většími vedlejšími přínosy. Zmíněné zalesňování je oproti
tomu nejméně efektivní lesnickým opatřením. Závěry poukázaly
na velké rozdíly v nákladové efektivitě při zohlednění vedlejších
environmentálních a sociálních přínosů, a je tedy nutné chápat
funkce lesů komplexně. Z geografického pohledu je zajímavé, že mezi
nejvíce nákladově efektivní patří nejen oblasti tropických lesů, ale
i země východní Evropy, Irsko nebo Spojené království.

Vojtěch Bašný

Revoluce v uvádění dřeva a vybraných zemědělských komodit
na trh EU
Evropská komise dne 17. listopadu 2021 vydala návrh nařízení
o dodávání na trh EU a exportu z EU vybraných komodit a produktů
spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů1. Cílem tohoto
návrhu nařízení je snížit příspěvek EU k celosvětovému odlesňování
a znehodnocování lesů. Nařízení má nastavit podmínky udržitelnosti
pro uvádění dřeva a vybraných zemědělských komodit, jejichž
produkce má největší vliv na odlesňování a znehodnocování lesů,
na evropský trh. Mezi zmíněné komodity byl zařazen skot, kakao,
káva, palmový olej, sója a dřevo a rovněž produkty z těchto komodit.
Návrh tak zásadně mění přístup a pravidla pro uvádění dřeva na
trh, jelikož dosavadní podmínky spočívající v legálnosti těžby lesa se
rozšířily o požadavky na udržitelné využívání lesních zdrojů, navíc pro
dřevo by měl platit stejný režim, jako pro ostatní rizikové komodity
a produkty.
Vybrané komodity a produkty, které jsou uváděny nebo dodávány
na trh EU, musí splňovat tři základní požadavky: nejsou spojeny
s odlesňováním, byly získány v souladu s relevantní právními předpisy
země produkce a jsou pokryty systémem náležité péče. Vybrané
komodity a produkty nesmí pocházet z produkce na půdě, která byla
odlesněna po 31. prosinci 2020. Pro samotné dřevo je stanovena
podmínka, že nesmí pocházet z těžby, která způsobila po 31. prosinci
2020 znehodnocení lesů. S ohledem na právo mezinárodního
obchodu a právo Světové obchodní organizace se tyto povinnosti
budou vztahovat rovněž na export zmíněných komodit a produktů
z EU.
Základním stavebním kamenem regulace je systém náležité péče,
který musí provést ve vztahu k daným komoditám a produktům
každý hospodářský subjekt před jejich uvedením na evropský trh
nebo exportem mimo EU, a rovněž obchodník před jejich dodáním
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na trh EU. Velké hospodářské subjekty mají mít povinnost zajistit si
i nezávislý audit systému náležité péče. Dřevěné výrobky s licencí
FLEGT mají splňovat automaticky pouze jeden z požadavků: že byly
vyrobeny v souladu s právní úpravou příslušné země produkce.
Evropská komise tímto legislativním návrhem navazuje na dřívější
snahy omezit příspěvek EU k odlesňování a znehodnocování lesů ve
světě, a vychází především ze zkušeností s prováděním nařízení EUTR
a FLEGT. Rozšíření systému o prvky udržitelnosti a okruh komodit
je zásadní změnou, o jejímž úspěchu rozhodne stanovení detailních
pravidel a míra vymahatelnosti systému náležité péče v jednotlivých
členských státech.
Jak využít potenciál půdy naplno?
Dalším významným pilířem v rámci strategického přístupu k ochraně
přírody a krajiny na úrovni Evropské unie je Strategie EU pro půdu
do roku 2030: Využití přínosů zdravé půdy pro lidi, potraviny, přírodu
a klima2 (COM (2021) 699 final), která byla představena Evropskou
komisí 17. listopadu 2021.
Dlouho očekávané přijetí této strategie je uznáním významu půdy,
která je domovem pro více než 25 % veškeré biodiverzity, slouží jako
filtr pitné vody pro téměř 10 miliard lidí a je největší suchozemskou
zásobárnou uhlíku. Půda je rovněž důležitá pro splnění
dlouhodobých hospodářských cílů, základem pro potravinové
řetězce, je zdrojem potravy, biomasy, vláken a surovin. Strategie
představuje novou vizi, která reaguje na současný stav, kdy přes
nesporný význam půd jich 60 až 70 % v EU není zdravých a podléhá
degradaci, neudržitelnému využívání a záborům.
Hlavním cílem strategie je do roku 2050 výše zmíněný stav zvrátit
a zajistit, aby byly všechny půdní ekosystémy EU ve zdravém stavu,
včetně dosažení nulového čistého záboru půdy. Bude tak plně využit
potenciál půd, což bude mít pozitivní vliv na dosažení klimatické

1) Evropská komise. (2021). Proposal for a regulation on deforestation-free products, En., Retreived from: https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-de‑
forestation-free-products_en
2) Evropská komise. (2021). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND
THE COMMITTEE OF THE REGIONS-EU Soil Strategy for 2030-Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate, En., Retrieved from: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0699
3) OECD. (2021). A global analysis of the cost-efficiency of forest carbon sequestration, En., Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/a-global-analysis-of-the‑
-cost-efficiency-of-forest-carbon-sequestration_e4d45973-en;jsessionid=fv70O6LayPhygsmNksznViCl.ip-10-240-5-62
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Evropská unie hodnotí změny
a pokroky při provádění politik
v oblasti energetiky

ČL ÁNEK NA BLOGU

Z

nedávného nárůstu cen energií jednoznačně vyplynulo, že Evropa musí snížit
svou energetickou závislost. Cestu k tomu bude razit Zelená dohoda pro Evropu
a stále se zvyšující podíl čisté energie. Zprávy Komise spolu s mechanismy
spolupráce členských států zdůrazňují potenciál obnovitelných zdrojů a jejich klíčovou
roli v dosažení vytyčených cílů spojených s klimatickou neutralitou EU.

Colette Šinská

WEO: Energetický sektor na bezpečnější půdě
Na pozadí turbulentních trhů a klíčového zasedání konference COP26
o změně klimatu v Glasgow se stává Světový energetický výhled
(WEO) do roku 20211 nepostradatelným průvodcem příležitostmi,
výhodami a riziky, které nás čekají v tomto důležitém okamžiku
přechodu na čistou energii.
Toto speciální vydání WEO bylo navrženo tak, aby pomohlo osobám
s rozhodovací pravomocí na 26. konferenci smluvních stran
(COP26) i mimo ni. Dokument popisuje klíčové rozhodovací body,
které mohou posunout energetický sektor na bezpečnější půdu,
a poskytuje podrobný přehled toho, jak daleko země pokročily
ve svých přechodech na čistou energii, jak daleko ještě musí zajít,
aby dosáhly cíle 1,5 °C, a opatření, která mohou vlády a ostatní
podniknout, aby se vyhnuli se nástrahám na cestě za společným
cílem. Díky mnoha scénářům a případovým studiím WEO dobře
vysvětluje, co je v sázce v době, kdy je informovaná debata o energii
a klimatu zvláště důležitá.
Obnovitelné zdroje energie jsou poprvé významnější než
fosilní paliva
Komise EU zveřejnila dne 26. října 2021 Zprávu o stavu energetické
unie 20212. Zpráva každoročně hodnotí pokrok, jehož bylo dosaženo
při provádění evropských politik v oblasti energetiky a klimatu.
Zaměřuje se zejména na pokrok v oblasti energetické unie a jejích
pěti pilířů: dekarbonizace, včetně obnovitelných zdrojů energie,
energetické účinnosti, vnitřního trhu s energií, bezpečnosti dodávek
a výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti. Zpráva je zveřejňována
na pozadí začínajícího hospodářského oživení po pandemii, jakož
i nedávné výjimečné situace týkající se prudkého nárůstu cen plynu
a elektřiny v Evropské unii i mnoha dalších oblastech světa.
Ze zprávy vyplývá, že energie z obnovitelných zdrojů byly v roce
2020 v EU poprvé významnějším zdrojem energie než fosilní
paliva. Vyrobilo se z nich 38 % elektřiny, zatímco fosilní paliva byla
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zdrojem pro 37 % výroby elektrické energie. Lze očekávat, že podíl
obnovitelných zdrojů energie na celkovém energetickém mixu v EU
dosáhne alespoň 22 %, ačkoli některým členským státům hrozí, že
svůj vnitrostátní závazný cíl nesplní. K dnešnímu dni 9 členských
států EU ukončilo výrobu elektřiny z uhlí, 13 států se zavázalo k jejímu
postupnému ukončení do stanoveného data a 4 státy zvažují možné
harmonogramy. Přestože byla zaznamenána řada povzbudivých
trendů, k dosažení cíle, jímž je snížení čistých emisí alespoň o 55 % do
roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050, bude nutné
vynaložit větší úsilí.
Mechanismus podpory využívání energie z obnovitelných
zdrojů byl uveden do praxe
Potenciál pro obnovitelné zdroje energie není ve všech regionech EU
stejný, a proto nabízí Evropská unie členským zemím možnost využít
mechanismu spolupráce. Členské země, které předpokládají, že se
jim nepodaří naplnit své závazné cíle, tak mohou navýšit svůj podíl
obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím společných projektů,
podpůrných schémat či statistických převodů mezi členskými státy.
Na druhé straně země s výhodnějšími přírodními podmínkami
a s dostatečným podílem obnovitelných zdrojů mohou získat finanční
prostředky za převedené množství energie.
V praxi to tedy znamená, že ty země, které nedosáhly závazných
vnitrostátních cílů pro rok 2020, si mohou „koupit“ energii
z obnovitelných zdrojů od těch zemí, které jsou nad rámcem svého
cíle. Jelikož Česká republika splnila povinný podíl obnovitelných
zdrojů energie pro rok 2020, který stanovila EU, mohla tak uzavřít
smlouvu o statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů
energie se Slovinskem3 a převést tak Slovinsku 465 GWh energie
z obnovitelných zdrojů. Česká republika využila této možnosti
spolupráce s jiným členským státem vůbec poprvé.
Za účelem usnadnění statistických převodů energie mezi členskými
státy zřídila Komise platformu Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů

energie4 (URDP). Platforma URDP má poskytnout přehled o plnění
cílů a příspěvků v členských státech. Obsahuje také informace
poskytnuté členskými státy o nabídce statistických převodů energie
z obnovitelných zdrojů a poptávce po nich, čímž by zemím měla
jednoduše umožnit vyjádřit ochotu zapojit se do statistických
převodů.
EU zůstává na prvním místě v oblasti výzkumu čisté energie
EU má dobré postavení z hlediska podílů na světovém trhu v určitých
segmentech hodnotového řetězce v oblasti čistých technologií.
Vyšší investice do výzkumu a vývoje a další úsilí v oblasti přenosu
technologií by však zajistily, že EU využije příležitosti energetického
přechodu k posílení své konkurenceschopnosti v odvětví
čisté energie. Výplývá to ze zprávy s názvem Pokrok v oblasti
konkurenceschopnosti technologií čisté energie5, zveřejněné dne 26.
října 2021 Evropskou komisí.

Tato druhá zpráva o pokroku v oblasti konkurenceschopnosti uvádí,
že EU zůstává na prvním místě v oblasti výzkumu čisté energie. Na
celosvětové úrovni má ve srovnání s jinými velkými ekonomikami
větší podíl ekologických vynálezů v technologiích, které přispívají
ke zmírňování změny klimatu. Míra veřejných investic EU do čistých
technologií, které jsou potřebné pro dekarbonizaci, je nicméně
v rámci hlavních ekonomik nejnižší.
EU je také světovým lídrem v odvětví větrné energie, avšak
konkurence je stále tvrdá. Pokud jde o solární fotovoltaiku, má EU na
trhu výroby fotovoltaických článků a modulů relativně malý podíl.
Udržuje si však špičkové postavení v jiných částech hodnotového
řetězce, včetně výzkumu a vývoje. Odvětví tepelných čerpadel,
obnovitelných paliv, inteligentních sítí, baterií a vodíku z obnovitelných
zdrojů v EU mají dobré předpoklady k tomu, aby bylo možné těžit
z rostoucí budoucí poptávky, která vyplývá z rozšíření relevantních
trhů, jež vycházejících z příslušných politik.

1) IEA. (2021). World Energy Outlook 2021, En., Retrieved from: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021
2) Evropská komise. (2021). REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS-State of the Energy Union 2021 – Contributing to the European Green Deal and the Union’s recovery, En., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0950&from=CS
3) Ministerstvo průmyslu o obchodu. (2021). Česká republika převedla Slovinsku 465 GWh energie z obnovitelných zdrojů, Retrieved from: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro‑
-media/tiskove-zpravy/ceska-republika-prevedla-slovinsku-465-gwh-energie-z-obnovitelnych-zdroju--264747/
4) Evropská komise. (2021). COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2003 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by
establishing the Union renewable development platform, En., Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2003&from=CS
5) Evropská komise. (2021). REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Progress on competitiveness of clean energy technologies, En.,
Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0952&from=CS
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EU chce podpořit ekologické
formy dopravy, zaměří se na
železnice

J

ednou z největších ekologických výzev napříč členskými státy EU je zabránění
greenwashingu a zajištění stejného přístupu k ochraně životního prostředí.
Evropská unie proto vydala příručku pro zajištění sjednocení i tak ověřeného
a fungujícího systému, jako je posuzování vlivu záměrů na životní prostředí. Zároveň
bylo vydáno doporučení pro stanovení environmentální stopy v oblasti oběhového
hospodářství, aby byl zajištěn jednotný a transparentní systém posuzování
udržitelnosti dodavatelů, služeb a zboží. A v neposlední řadě byl také přijat nový plán
na posílení železnice, který má zajistit rozvoj tohoto typu dálkové a přeshraniční
dopravy tak, aby pomohl k dosažení cíle udržitelnosti EU.

Kryštof Dosoudil

EnviLaw Ročenka 2021 | Q4

ČL ÁNEK NA BLOGU

Zelená (pro) železnice
Jednou z částí evropského Green Dealu je přechod k čistější,
ekologičtější a chytřejší dopravě. Za tímto účelem vznikl Akční plán
na posílení služeb dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy1
– železnice se totiž ukazuje jako jeden z nejudržitelnějších způsobů
dopravy. Evropská investiční banka přislíbila rozsáhlé investice
do opatření, která by vedla ke zvýšení využívání železnice, a to
zejména na dálkových tratích. Vybraná opatření přirozeně reagují
na nedostatky, které jsou příčinou nízkého využívání přeshraničních
spojů – pouhých 7 % kilometrů přeshraničních cest v Evropě
připadá na železniční dopravu. Kromě zajištění základních prvků
(jako například pořízení dostatku vlaků a vagónů, jejich modernizace
či zaškolení pracovníků) jde i o méně zřejmé potřeby, například
uživatelsky přívětivější a jednotný přístup k mezinárodním jízdenkám,
sjednocení technických a provozních pravidel či zrychlení digitalizace
souvisejících procesů. Co se týče infrastruktury, v popředí zájmu by
pak měly být vysokorychlostní železnice společně s jejich návazností
na letiště.

směrnice EIA. Komise nicméně sama uvádí: „Existuje mnoho
praktických situací, které jsou často složité, a vzhledem k tomu, že
se směrnice EIA vztahuje na širokou škálu odvětví a typů záměrů,
není možné poskytnout vyčerpávající seznam příkladů. Je možné,
že příslušné vnitrostátní orgány budou muset požadavky směrnice
EIA uplatňovat na individuální bázi a vyhodnocovat každý jednotlivý
případ s ohledem na konkrétní okolnosti.“ Členské státy a odpovědné
orgány jsou proto vyzvány k zapojení se na tvorbě srovnávací
analýzy, ze které by do budoucna mohly vzejít metodiky na úrovni EU
k provádění směrnice EIA.

Nová pomůcka při uplatňování směrnice o posuzování vlivů
na životní prostředí
Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ve znění směrnice
2014/52/EU), tzv. směrnice EIA, stanovje rámec pro vnitrostátní
předpisy ohledně posuzování vlivů na životní prostředí, a to u záměrů
široké škály. V praxi je tak často obtížný výklad definic a ustanovení
daných směrnic u konkrétních záměrů, aby bylo možné určit, zda pod
působnost směrnice (resp. vnitrostátního předpisu) spadají a jak se
mají případně posoudit.

Za účasti široké škály zúčastněných stran (zejména zástupců
průmyslových odvětí, včetně malých a středních podniků) proto
vytvořila Komise metody stanovení environmentální stopy, které
v minulých letech prošly pilotními fázemi. Na základě jejich výsledků
nyní Komise vydala doporučení o používání těchto metod3. Jejich
využití lze nyní očekávat v rámci politik či systémů pro měření
a sdělování environmentálního profilu životního cyklu všech druhů
produktů, včetně zboží, služeb i organizací. Budou-li tak například
společnosti vyžadovat environmentální profil životního cyklu od
svých dodavatelů, mohou tyto metodiky posloužit jako jednotný
a transparentní systém pro dané posouzení. Metodiky jsou natolik
podrobné, že poslouží pro posouzení skutečně širokého spektra
prvků životního cyklu „oběhovosti“ zboží, služeb i organizací.

Postupem času se vyvíjí jak praxe odpovědných posuzujících orgánů,
tak výklad soudů. Evropská komise proto mimo jiné na základě
toho vydala Oznámení Komise týkající se uplatňování směrnice
o posuzování vlivů na životní prostředí2, které má za úkol na jednom
místě poskytnout podklad ke zlepšení a správnému uplatňování

Jak měřit environmentální stopu po dobu životního cyklu
produktů a organizací?
Jedním z hlavních cílů Green Dealu je boj s tzv. greenwashingem.
Sjednocení a nastavení pravidel je potřebné v různých oblastech,
a to mimo jiné i u stanovení environmentální stopy v oběhovém
hospodářství, jelikož environmentální parametry produktů či
organizací jsou nyní obtížně rozlišitelné na trhu.

1) Evropská komise. (2021). New Action Plan: boosting long-distance and cross-border passenger rail,En., https://transport.ec.europa.eu/news/action-plan-boost-passenger‑
-rail-2021-12-14_en

2) Evropská komise. (2021). Commission notice regarding application of the Environmental Impact Assessment Directive (Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of
the Council, as amended by Directive 2014/52/EU) to changes and extension of projects - Annex I.24 and Annex II.13(a), including main concepts and principles related to these, En.,
Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.486.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A486%3ATOC

3) Evropská komise. (2021). DOPORUČENÍ KOMISE o používání metod stanovení environmentální stopy pro měření a sdělování environmentálního profilu životního cyklu produktů
a organizací, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)9332
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Evropská centrální banka se
v roce 2022 zaměří při zátěžových
testech bank na klimatická rizika
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Klimatický delegovaný akt k taxonomii EU přináší první
soubor technických screeningových kritérií v oblasti klimatu
Taxonomie EU je v posledních měsících často skloňovaným pojmem.
Jde o klasifikační systém a nástroj pro transparentnost, jehož úkolem
je pomoct s určováním hospodářských činností, které lze považovat
za environmentálně udržitelné. Cílem je zajistit větší transparentnost
v oblasti udržitelných investic a zabraňovat tzv. greenwashingu.
Taxonomie EU se skládá z nařízení o zřízení rámce pro usnadnění
udržitelných investic a navazujících prováděcích nařízení, které
konkretizují toto nařízení o taxonomii.
Kdy lze považovat hospodářskou činnost za environmentálně
udržitelnou?
V souladu s nařízením o taxonomii musí taková činnost splňovat
následující podmínky:
• Významně přispívá k jednomu nebo více environmentálním
cílům, které jsou stanoveny nařízením o taxonomii.
• Významně nepoškozuje žádný ze stanovených
environmentálních cílů.
• Dodržuje mezinárodní zásady správy a řízení.
• Dodržuje technická screeningová kritéria.
To, zda jsou splněny první dva body, má být posouzeno podle
technických screeningových kritérií.
První soubor technických screeningových kritérií pro zmírňování
změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu (tedy pro
dva z celkových 6 environmentálních cílů stanovených v nařízení
o taxonomii) vstoupil1 ve formě delegovaného aktu v platnost 1. ledna
2022. Jde o rozsáhlý katalog činností, který stanovuje dvě základní
podmínky:
• Činnost významně přispívá ke zmírňování změny klimatu nebo
k přizpůsobování se změně klimatu.
• Činnost významně nepoškozuje zbývající environmentální cíle.

K

e konci roku 2021 byly v evropském věstníku publikovány dva důležité prováděcí
předpisy taxonomie EU. Jedná se o soubor technických screeningových kritérií
v oblasti klimatu a delegovaný akt provádějící článek 8 nařízení o taxonomii,
který upřesňuje požadavky na nefinanční reporting. I po značných průtazích tyto
předpisy vstoupily v platnost, a proto v roce 2022 mohou začít být uplatňovány první
povinnosti z nich vyplývající. Za pozornost stojí i nová studie Evropské komise, která
zjistila, že výnosy z ekologických daní a environmentálních poplatků v EU nejsou
dostatečné. Na klimatická rizika se plánuje zaměřit i Evropská centrální banka – v roce
2022 půjde o jedno z hlavních témat v rámci zátěžových testů bank.

Pro větší přehlednost jsou hospodářské činnosti rozřazeny podle
hospodářských odvětví (lesnictví, doprava, energetika aj.). Nicméně
Evropská komise počítala s tím, že text klimatického delegovaného
aktu může být pro adresáty nepraktický (především ve chvíli, kdy
bude vydán i delegovaný akt ke zbývajícím cílům), a připravila proto
také aplikaci – tzv. taxonomický kompas2, který umožňuje jednodušší
vyhledávání a je uživatelsky přívětivější.

Delegovaný akt k článku 8 nařízení o taxonomii upřesňuje
požadavky na nefinanční reporting
Vedle klimatického delegovaného aktu byl ke konci roku 2021
publikován v evropském věstníku ještě jeden taxonomický
právní předpis, a to delegovaný akt provádějící článek 8 nařízení
o taxonomii3. Čl. 8 nařízení o taxonomii a navazující delegovaný akt
přináší významné změny do oblasti nefinančního reportingu.
Doposud jsou v souladu se směrnicí o nefinančním reportingu
(NFRD) povinny vykazovat vybrané nefinanční informace pouze velké
podniky v rámci veřejného zájmu. Od roku 2022 se v souladu s čl. 8
nařízení o taxonomii a delegovaným aktem k čl. 8 budou povinnosti
nefinančního reportingu postupně rozšiřovat. Nově budou také
rozlišeny povinné subjekty na finanční a nefinanční podniky.
Vykazovací povinnosti podniků dle aktualizované NFRD
• Finanční podniky budou vykazovat, jaký mají podíl aktiv
souvisejících s činnostmi způsobilými pro taxonomii EU a později
i výslovně v souladu s taxonomií.
• Nefinanční podniky budou vykazovat, jaký mají podíl z obratu,
kapitálových výdajů (CapEx) a provozních výdajů (OpEx)
z činností způsobilých pro taxonomii EU a později i výslovně
v souladu s taxonomií.
Od roku 2023 by k výše uvedenému měly přibýt další povinnosti dle
návrhu směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD).
CSRD počítá s rozšířením okruhu povinných subjektů i vykazovaných
informací.
Ačkoliv nový regulatorní rámec nefinančního reportingu ještě není
dokončen, je důležité, aby se povinné subjekty v nových pravidlech
zorientovaly a začaly se připravovat na plnění nových povinností.
Uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ má v EU velké
rezervy, zjistila Evropská komise
Zásada „znečišťovatel platí“ je jádrem environmentální politiky
Evropské unie. Zásada je uplatňována v podobě daní, poplatků,
emisních povolenek a dalších ekonomických nástrojů na ochranu
životního prostředí. Evropská komise nyní nechala zpracovat studii4,
která zjišťovala, zda se tuto zásadu daří naplňovat. Předmětem
zkoumání byly externí environmentální náklady spojené s různými
hospodářskými sektory (jako jsou energetika, průmysl nebo doprava)
v oblastech dopadů na životní prostředí (jako je znečištění ovzduší
a vod, emise skleníkových plynů nebo nakládání s odpady). Tyto
náklady byly následně porovnány s výnosy z ekologických daní,
poplatků a dalších nástrojů uplatňovaných v daných sektorech.

Andrea Lančová
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Závěry byly jednoznačné: náklady spojené se znečištěním
a environmentálními škodami vysoce převyšují příjmy
z ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí.
V konečném důsledku tak tyto náklady nesou společnosti členských
států.
Na základě výše uvedených závěrů autoři studie z Institutu pro
evropskou environmentální politiku přicházejí s návrhy na nové
ekonomické nástroje, které by členským státům napomohly
k důslednějšímu uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a navýšení
příjmů státních rozpočtů. Patří mezi ně například tyto nástroje:
• Znečištění ovzduší: dusíková daň, emisní povolenky ke
snižování emisí NH3 z chovů dobytka.
• Znečištění vod: daň z pesticidů, vyšší poplatky za vypouštění
odpadních vod.
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Zátěžové testy bank v roce 2022: Evropská centrální banka
chce klást větší důraz na klimatická rizika
Evropská centrální banka (ECB) každoročně provádí v souladu s čl.
100 směrnice o kapitálových požadavcích zátěžové testy, na základě
kterých zkoumá odolnost bank vůči finančním a ekonomickým
šokům. V roce 2022 se tyto zátěžové testy zaměří5 na klimatická
rizika. Ukazuje se tak, že evropská měnová autorita bere rizika
spojená s klimatickými změnami vážně a přikládá jim velký význam.
Připraveností evropských bank na klimatické změny se přitom ECB
zabývala již v roce 2021, kdy konstatovala6, že žádná z bank, nad
kterými ECB vykonává dohled, nesplňuje její očekávání.
V rámci zátěžového testu bude ECB posuzovat postupy bank v oblasti
řízení klimatických a environmentálních rizik a bude zkoumat, jak
banky začlenily tato rizika do svých strategií. Zaměří se rovněž na to,
zda banky zohledňují fyzický dopad změn klimatu na hodnotu aktiv.

První výzvy z Národního plánu
obnovy

ČL ÁNEK NA BLOGU

M

inisterstvo průmyslu a obchodu připravuje první výzvy z Národního plánu
obnovy (NPO), jejichž vyhlášení je očekáváno v průběhu února. NPO si klade
za cíl oživit prostřednictvím dotační podpory ekonomiku a pomoci s řešením
hospodářských a sociálních dopadů koronavirové pandemie. Mezi další cíle NPO patří
pomoc s uskutečněním ekologické a digitální transformace, posílení produktivity
a dosažení udržitelnosti. Pro financování tzv. zelených projektů plánuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR uvolnit prostředky do výzev, které uvádíme v následující
tabulce.

• Nakládání s odpady: vyšší skládkovací poplatky, systém PAYT
(pay as you throw; plať za to, co vyhodíš).
Antonín Weber

Lucie Tížková

Celkem bude mezi podniky a podnikatele rozděleno z NPO cca 180
mld. Kč ve formě dotací.
Žádat o dotace budou moci zejména malé a střední podniky (MSP)
a velké podniky typu mid caps (do 3000 zaměstnanců), a to v rámci
celé České republiky bez regionálních omezení. Žádosti budou
podávány prostřednictvím aplikace MS2014+. Součástí žádosti
musí být, dle typu dané výzvy, mimo jiné např. účetní závěrka za

poslední dvě účetní období, zápis skutečného majitele, doklad
majetkoprávního vztahu k místu realizace, podnikatelský záměr,
souhrnný kumulativní rozpočet či indikativní nabídky.
Samotný projekt musí být realizován v rámci stanovené doby,
přičemž se očekává, že realizace projektu bude probíhat v období
let 2022 a 2023. Poté následuje fáze tzv. udržitelnosti projektu, která
trvá 3 až 5 let, dle velikosti podniku.

1) Evropská komise. (2021). NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2139, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde
o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu

Název programu

Zaměření programu

Předpokládaná výše podpory

FVE

Pořízení fotovoltaických systémů s/bez akumulace energie

35 % FVE
45-50 % akumulace

Cirkulární ekonomika

Pořízení inovativních technologií pro získávání druhotných surovin
a výrobu výrobků z druhotných surovin

40 %

Čistá mobilita

Vozidla na alternativní pohon (elektřina a vodík), budování dobíjecích
a plnících stanic v podnicích a modernizace dopravy v podnikatelském
sektoru

40–60 % ze způsobilých výdajů dle velikosti
podniku (45 % z kupní ceny vozidla, dle typu
se může lišit)
e-cargo ekola a dobíjecí/plnicí stanice
v režimu de minimis

Úspora vody

Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku

40 %

SZT

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

50 %

Digitální podnik

Pořízení ICT produktů a služeb souvisejících se změnou výrobního
postupu, rozšířením kapacity nebo rozšířením výrobního sortimentu

20–60 %

nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů, Retrieved from: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN

2) Evropská komise. (2021). EU Taxonomy Compass, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tool/index_en.htm

3) Evropská komise. (2021). NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2178, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 upřesněním
obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s environmentálně udržitelnými hospodářskými čin‑
nostmi, a upřesněním metodiky za účelem plnění této povinnosti zveřejňování informací, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021
R2178&from=EN#d1e205-9-1

4) Evropská komise. (2021). Green taxation and other economic instruments Internalising environmental costs to make the polluter pay, En., Retrieved from: https://ec.europa.eu/
environment/system/files/2021-11/Green%20taxation%20and%20other%20economic%20instruments%20%E2%80%93%20Internalising%20environmental%20costs%20to%20
make%20the%20polluter%20pay_Study_10.11.2021.pdf

5) ECB. (2021). In the spotlight: 2022 supervisory climate stress test, En., Retrieved from: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2021/html/
ssm.nl211116_2.en.html

6) ECB. (2021). Banks must accelerate efforts to tackle climate risks, ECB supervisory assessment shows, En., Retrieved from: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/
date/2021/html/ssm.pr211122~6984de0ae5.en.html
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Glasgowská klimatická
konference nedosáhla
potřebných cílů

K

limatická konference v Glasgow přinesla koncem roku 2021 mnoho diskusí.
Bohužel státy nedokázaly očekávání veřejnosti naplnit a konference skončila
s hořkou příchutí. Zároveň byl vydán nový Emissions Gap Report, který hovoří
jasně – aby bylo možné limitovat oteplení o 1,5 stupně Celsia, globální závazky Pařížské
dohody musí být naplněny do roku 2030. Nakročeno má k tomu EU, která dle své
zprávy překročila stanovené cíle snížení emisí už v roce 2020. V roce 2021 se ale
očekává jejich zvýšení, proto bude hlavním úkolem Evropské unie nastavený trend
zachovat.

Kateřina Dziková
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Klimatická konference v Glasgow nepřinesla uspokojivé
výsledky
Asi nejvýznamnější událostí uplynulého čtvrtletí byla světová
klimatická konference v Glasgow1, která sice nedosáhla ani zdaleka
tak uspokojivých výsledků z hlediska provádění opatření a přijímání
závazků potřebných k dosažení cílů plynoucích z Pařížské dohody, ale
globálně zvýšila ambice v oblasti klimatu. Konkrétně byl založen fond
„Glasgow Financial Alliance for Net Zero“ s rozpočtem 130 bilionů
dolarů, které mají sloužit k urychlení přechodu na čistou ekonomiku.
Dále byla zřízena nová rada „International Sustainability Standards
Board“. Ta bude zveřejňovat standardy pro oblast klimatu a ESG.
Ve vztahu k mitigaci dopadů klimatické změny došlo k dohodě
o úpravě (a zpřísnění) tzv. NDCs, tedy závazků snižování emisí
jednotlivých států k roku 2022. Toto opatření má vlády donutit ke
zvýšení ambicí plynoucích z Pařížské dohody. Ve vztahu ke čl. 6
byla vytvořena kniha pravidel, která poskytuje nezbytné praktické
instrukce pro jejich provádění. Mezi nejdůležitější pokyny patří
pravidla, jež mají minimalizovat riziko „dvojího započítávání“ redukcí
emisí uhlíku a identifikace skulin v právní úpravě a jejich náprava.
Snižování národních emisí dle NDCs není dostačující, lze
očekávat oteplení o 2,7 °C
Zpráva Emissions Gap Report 20212 zdůrazňuje naléhavost situace:
dle jejích závěrů je 50% šance, že globální oteplení překročí v příštích
dvaceti letech hranici 1,5 °C. Dle současných klimatických závazků

států a dalších zmírňujících opatření dojde dle propočtů vědců
Programu OSN pro životní prostředí ke zvýšení teploty do konce
století konce o 2,7 °C. Zpráva dále analyzuje, že stávající NDCs
nejsou dostačující. K omezení globálního oteplování je zapotřebí,
aby se předpokládané emise snížily o 55 %. Nicméně členové G20
nemají dosud vytvořený plán ani jak dosáhnout svých NDCs , ani Net
Zero. Mnoho národních klimatických plánů však opatření odkládá
až po roce 2030. Snížení emisí metanu z fosilních paliv, odpadů
a zemědělství by mohlo pomoci zaplnit mezeru v emisích a snížit
oteplování v krátkodobém horizontu. Za předpokladu, že by byla
jasně definována pravidla, mohly se snížením emisí pomoct i uhlíkové
trhy.
Evropská unie naplnila své klimatické cíle pro rok 2020
Dle Zprávy o pokroku EU při provádění klimatických opatření za rok
20213 Evropská unie překročila svůj cíl snížení emisí skleníkových
plynů pro rok 2020 – ty dokonce dosáhly nejnižší úrovně za
posledních 30 let. V důsledku pandemie rovněž došlo ke skokovému
meziročnímu snížení emisí. Zpráva poskytuje poměrně ucelený
obraz vývoje emisí v různých oblastech – jak EU plní mezinárodní
závazky, jak si stojí EU ETS systém, jaký je vývoj emisí v rámci sdílení
úsilí (tzn. emise mimo EU ETS systém), jak si stojí při využívání půdy
při zachycování uhlíku, jak se členské státy adaptují na klimatickou
změnu, jak nová opatření budou financována a jak EU podporuje
dosahování mezinárodních závazků u sousedů a rozvojových zemí.

1) UN Climate change conference UK 2021, Retrieved from: https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes/
2) UN Environment programme. (2021). Emissions Gap Report 2021, En., Retrieved from: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
3) Evropská komise. (2021). ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ-Urychlení
evropských klimatických opatření v zájmu zelené, spravedlivé a prosperující budoucnosti, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021D‑
C0960&qid=1635402837236
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Za dlouhodobé přispívání k rozvoji
environmentální regulace v Česku získala
advokátní kancelář Deloitte Legal v roce 2021
prestižní ocenění Právnická firma roku
v kategorii Právo životního prostředí.

Vybrané grafy v rámci EnviLaw zpravodaje
byly použity se svolením organizace Fakta o
klimatu.
Fakta o klimatu jsou nezávislá nezisková organizace,
která usiluje o dostupnost srozumitelných dat o
klimatické změně a jejích řešeních. Cílem projektu
je nejen zvyšovat gramotnost veřejnosti ve
zmíněném tématu, ale také poskytovat kvalitní
informace pro evidence-based rozhodování.
Pro více informací navštivte www.faktaoklimatu.cz.
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Konec parního stroje
Jen málokdo si uvědomuje, jaký význam bude mít pro společnost transformace ve jménu
udržitelnosti. V našich zeměpisných šířkách se diskuze často vede spíše na téma zpomalení zelené
vlny a zachování konkurenceschopnosti. Historie ale ukáže, že se nacházíme v revolučním období, ve
kterém přežijí jen ti nejudržitelnější.
Trend udržitelnosti, spolu s digitalizací, změní v nejbližších desetiletích naši společnost k nepoznání.
Na konci dne bude jedno, zda je transformace motivována ekologií, politikou či penězi. Ti, kteří na
vlak nenaskočí včas, zůstanou v prachu dějin. Nabízí se přirovnání k provozovatelům parních strojů,
kteří ve své době zcela jistě také tvrdili, že nesmíme podlehnout lichým argumentům uhlobaronů.
Nakonec nám fosilní paliva přinesla nevídané bohatství, byť za cenu nenapravitelné škody na planetě.
Pro výrobce parních stojů by to ale byl konec v každém případě.
Fosilní paliva jsou dnes již překonána, a to jak environmentálně, tak ekonomicky. Posuneme se dál
a snad se poučíme z chyb minulých. Svět se ale mezitím zrychlil a to, co předtím trvalo desetiletí, se
dnes zvládne za rok. Proto ani s udržitelnou transformací není moudré otálet. Požadavky regulace,
společnosti a businessu se za pár let změnily na nepoznání, a tento trend se bude jen zrychlovat.
V našem EnviLaw zpravodaji proto shrnujeme ty nejdůležitější informace, které by podnikatelé neměli
minout, aby jejich firmy udržely krok s dobou. Kdo si totiž nechá transformaci na poslední chvíli,
v lepším případě jen zaplatí násobně víc. V horším případě jej čeká osud parního stroje.

Filip Hloušek
Managing Associate
Deloitte Legal
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