
BIODIVERZITA

• Globální populace zvířat stabilně klesá
• Ani přes přísnou regulaci ochrany přírody

se situace v Evropě nezlepšuje
• Ohnout křivku poklesu biodiverzity

nebude jednoduché
• Dopady COVID-19 na životní prostředí

v Evropě
• Neudržitelná lidská činnost bude zvyšovat

riziko další pandemie

Přečíst

BUDOUCNOST REGULACE

• Jakou novou legisla�vu můžeme v roce
2021 čekat od Evropské komise?

• Udržitelné baterie pro oběhovou
a klima�cky neutrální ekonomiku

• Co přinese ekologická transformace
spotřebitelům?

• Unijní strategie pro snižování emisí
metanu

• EU plánuje s�mulovat výzkum a vývoj
bezpečnějších chemických látek

• Unijní databáze nebezpečných chemikálií

Přečíst

ENERGETIKA

• Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030:
Aktualizace v souvislos� s Modernizačním
fondem

• První výzvy z Modernizačního fondu
• Renovační vlna pro Evropu: Ekologické

budovy, nová pracovní místa i lepší životní
úroveň

• Zpráva o pokroku v oblas�
konkurenceschopnos� čisté energie

• Zpráva o stavu energe�cké unie: O správě
energe�cké unie a opatřeních v oblas�
klimatu

• Sledování pokroku při plnění evropských
cílů v oblas� klimatu a energe�ky
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OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

• Nová odpadová legisla�va zavádí povinné
odpovědné veřejné zadávání

• Vyvážet plastové odpady bude od nového
roku složitější

• Evropa musí zapracovat na recyklaci plastů
• Města a regiony mohou při přechodu

k oběhové ekonomice sehrát důležitou roli
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Experience the Future of Law. Today

EnviLaw zpravodaj
Leden 2021

Vážení čtenáři, 

o tom, že je nás svět komplikovaný, není pochyb. Orientovat se v lavinách nových zjištění o pustošení
životního prostředí, technologických a společenských změnách a legisla�vních regulacích se může
leckdy zdát jako nadlidský úkol. Vypla� se proto mít po ruce dobrého průvodce, který složité věci
představí ve stručné a srozumitelné formě. Věříme, že EnviLaw zpravodaj přesně takovým průvodcem
vždy byl a že jím bude i v roce 2021. Přesvědčte se o tom sami v nejnovějším lednovém vydání.

Spoustu čtení často ale může obsáhnout i jen jeden obrázek. Níže se tak díky projektu Fakta o klimatu
můžete podívat na to, jak je potřeba globálně omezit emise, abychom naplnili cíle Pařížské dohody.
A jak je vidět, lehký úkol to nebude.

Doufáme, že Vás nový EnviLaw zaujme a pomůže Vám se zorientovat v dnešním bouřlivém světě
environmentálního práva. Jako vždy jsme pro Vás připravili i krátké shrnu�, které má 677 slov
a nezabere Vám více než 4 minuty.

Inspira�vní čtení přeje 

Tomáš Babáček
Partner a advokát
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VODA

• Koncepční řešení sucha v České republice
• Nová pravidla pro vodu k lidské spotřebě –

kvalita, kontrola a přístup k vodě
• Ústavní ochrana vody?
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Infografika Emisní scénáře pro naplnění Pařížské dohody od autora Fakta o klimatu, licencováno pod CC BY 4.0.
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