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Globální klimatické změny 

Otázka k deliberaci 

Měla by si ČR zachovat systém „omez a obchoduj“ („cap and trade“ system) pro redukci 

emisí skleníkových plynů? 

 

Za posledních 50 let stouply teploty v polárních oblastech Kanady o čtyři stupně Celsia. Led 1 

se nyní v této části země tvoří později a taje dříve. Dochází tak ke změnám v přirozeném 2 

prostředí zvířat, lidské populace i v geografii polární oblasti. Tyto změny mají již nyní velký 3 

dopad na lední medvědy. Lidé žijící v polárních oblastech hlásí případy ledních medvědů, kteří si 4 

na smetištích hledají potravu. “Uplavat 100 mil není pro ledního medvěda, zejména ne pro 5 

vykrmeného jedince, nijak obtížné,” tvrdí dr. Ian Stirling z kanadské Wildlife Service. Avšak bez 6 

ohledu na jejich sílu Steven Armstup z Geologické služby USA (U.S. Geological Survey) uvádí, 7 

že pokud lední medvědi “uvíznou na nesprávném místě, nemusí se z něho dostat“.  Nebudou-li 8 

změny v globálním a arktickém oteplování zastaveny, zmizí podle Armstrupa do roku 2050 dvě 9 

třetiny populace ledních medvědů (“Grim outlook for Polar Bears,” (Neutěšené vyhlídky ledních 10 

medvědů), 2. října 2007). 11 

Kritická situace ledních medvědů je jen jedním z příkladů dopadu globálního oteplování na 12 

faunu, flóru a lidskou populaci na zemi. Většina států je nyní zajedno, že je třeba brzy 13 

podniknout nějaké kroky k řešení možné katastrofální situace. Generální tajemník OSN Ban K-14 

moon určil globální klimatickou změnu jako svou hlavní prioritu. “Hrozba války, které jsou 15 

všichni lidé – i celá planeta – vystaveni, se přinejmenším vyrovná klimatické krizi a globálnímu 16 
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oteplování,” řekl v listopadu 2007 (“Klimatická změna je naší hlavní prioritou, tvrdí generální 17 

tajemník OSN”, 6. listopadu 2007). Národy na celém světě organizují jak samostatné, tak 18 

společné aktivity vedoucí k omezení účinků skleníkových plynů, zejména emisí kysličníku 19 

uhličitého (CO2), na ekosystémy ve světě. Jednou ze strategií, které se v současnosti věnuje 20 

značná pozornost, je využívání systému „omez a obchoduj“ (“cap-and-trade”) zaměřeného na 21 

snížení celkových emisí CO2. 22 

Co to je skleníkový efekt?  23 

Vědci o „skleníkovém efektu“ vědí již více než 100 let. Funguje to asi takto: sluneční záření 24 

prochází zemskou atmosférou a narazí na její povrch. Místo toho, aby se odrazilo zpět do 25 

vesmíru, zachytí se paprsky v atmosféře a přemění se na teplo. Díky tomuto procesu je naše 26 

planeta chráněna před zimou a životu nepříznivým prostředím. Avšak za posledních několik 27 

století došlo díky lidské aktivitě ke zvýšení koncentrace plynů, které zachycují sluneční záření. 28 

K těmto plynům patří CO2 a další emise, pro které se používá souhrnný název „skleníkové plyny“. 29 

Samozřejmě že na Zemi může dojít k přirozenému oteplení. Vědci se však domnívají, že 30 

většina emisí skleníkových plynů, které zvyšují teplotu ovzduší, pochází ze spalování 31 

fosilních paliv – například z uhlí, ropy a benzínu. Američané jsou zodpovědní za 35 procent 32 

skleníkových plynů produkovaných lidskou populací. Většina zbývajících emisí pochází 33 

z likvidace lesů. Díky pálení lesů — úpravě půdy pro zemědělské účely, stavbu silnic, výstavbu 34 

domů a komerční stavby – se do ovzduší uvolňuje obrovské množství CO2. 35 

V roce 1988 založila organizace OSN Mezivládní panel pro změny klimatu (Nations 36 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Mezivládní panel IPCC zjistil, že za posledních 37 

200 let (éra průmyslové revoluce) došlo k nárůstu množství CO2  v atmosféře o 30 procent. Ve zprávě 38 

IPCC za rok 2007 se uvádí, že většinu zvýšených průměrných teplot ve světě za posledních 50 let má „velmi 39 
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pravděpodobně“ na svědomí lidská aktivita. Jako výraz ocenění za svou práci obdržel v roce 2007 40 

Mezivládní panel IPCC společně s bývalým viceprezidentem USA Al Gorem Nobelovu cenu míru. 41 

Co když nebudeme dělat nic? 42 

Co když se ukáže, že globální oteplování nemá blahodárné, ale ničivé účinky? Co když 43 

s globálním oteplováním nebudeme dělat nic? Podle Mezivládního panelu OSN pro změny 44 

klimatu dojde do roku 2100 k dvojnásobnému zvýšení koncentrace skleníkových plynů 45 

v atmosféře. Výrazně se tak zvýší teplota na Zemi, což bude mít za následek větší sucha, menší 46 

úrodu a v chudších zemích dokonce hladomor. Bude se dobře dařit hmyzu a dojde k rozšíření 47 

hmyzem přenášených onemocnění, například malárie. Život bude ohrožován stále prudšími 48 

bouřemi, které získají z teplejšího oceánu další energii. Dojde k ohrožení ekosystémů 49 

neschopných vyrovnat se s klimatickou změnou. Vědci odhadují, že kromě ztráty ledních 50 

medvědů a arktického ekosystému můžeme přijít až o polovinu mokřadů na světě. Vyhyne celá 51 

řada druhů zvířat, ptáků i ryb.  52 

Zpráva zabývající se klimatickou změnou, kterou vypracovalo Ministerstvo obrany USA 53 

za rok 2003 obsahuje varování, že dnešní pozvolné změny mohou vést k “poměrně náhlému 54 

zpomalení” proudů v oceánu, které by mohlo mít za následek krutější zimy, sušší půdu a 55 

silnější větry v oblastech produkujících potravu pro světovou populaci. Zpráva rovněž 56 

obsahovala varování, že by tyto klimatické změny mohly mít za následek geopolitické 57 

nepokoje—dokonce válku—v důsledku  nedostatku potravin, ztrátě sladké vody, přerušení 58 

dodávek energie a migraci milionů zoufalých lidí ze zasažených oblastí. 59 
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Reakce na globální oteplování: Kjótský protokol  60 

V roce 1997 se v Kjótu v Japonsku sešli zástupci 160 států, aby společně navrhli dohodu 61 

požadující snížení emisí skleníkových plynů. Hlavním cílem této dohody nazvané Kjótský 62 

protokol (smlouva) bylo stabilizovat skleníkový efekt a zpomalit škody na životním prostředí ve 63 

světě. Průmyslové státy světa se dohodly, že do roku 2015 sníží ve srovnání s rokem 1990 64 

emise skleníkových plynů až o osm procent. Čína, Indie a další rozvojové země však namítaly, 65 

že by takové limity vážně oslabily jejich hospodářský rozvoj. I přes nesouhlas ze strany USA a 66 

dalších průmyslových zemí byly v konečném znění smlouvy od podstatných závazků 67 

osvobozeny.  68 

Kjótský protokol nestanoví státům ke snížení emisí žádná jasná pravidla. Jednotlivé státy ale 69 

musejí posuzovat možnosti omezení fosilních paliv. Ke snížení emisí skleníkových plynů by 70 

rovněž došlo díky většímu využívání sluneční, větrné a jaderné energie. Aby bylo možné cíle 71 

smlouvy naplnit, je třeba vyvíjet nové technologie. Zastánci smlouvy jsou přesvědčeni, že 72 

podniky mohou nalézt způsoby, jak cíle smlouvy splnit a zároveň si zajistit ziskovost. Kritici 73 

namítají, že smlouva je málo flexibilní; podle nich by lepším řešením bylo spoléhat se na volný 74 

obchod a inovace na trhu. Protokol zatím ratifikovalo celkem 174 států. 75 

Omezení uhlíku: Evropský systém obchodování s emisemi  76 

V průběhu posledních deseti let vypracovala Evropská unie konkrétní strategii nazvanou 77 

Evropský systém obchodování s emisemi (EU Emissions Trading System, ETS). Tento systém 78 

využívá ke snížení emisí uhlíku do ovzduší ekonomických pobídek. Tato politika, která vstoupila 79 

v platnost v roce 2005, patří do systému „omez a obchoduj“ . 80 

V rámci systému „omez a obchoduj“ stanoví buď jedna země nebo skupina zemí limit (či 81 

omezení) množství škodlivin, které je možné vypustit do ovzduší. Jednotlivé podniky nebo 82 
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hospodářská odvětví (například energetika, výroba apod.) mají povolený počet kreditů 83 

představujících množství škodlivin, které mohou emitovat. Celkový počet emisních kreditů 84 

nesmí být vyšší než limit a limit může být stanoven v jakékoli výši.  85 

Spojené státy americké v 90. letech 20. století například zavedly systém „omez a obchoduj“ 86 

s cílem regulovat emise oxidu siřičitého (S02), a vyřešit tak problém „kyselých dešťů“. Tyto 87 

emise pocházející z elektráren na černé uhlí provozované v západní části země se mísily 88 

s mračny a při dopadu na zem v podobě deště vytvářely slabou kyselinu sírovou. Díky tomu 89 

začalo docházet k úhynům populací ryb a volně žijících zvířat v jezerech ve východní části země. 90 

Podle Unie angažovaných vědců byl americký systém „omez a obchoduj“ „takovým 91 

ekologickým a ekonomickým úspěchem (došlo ke snížení emisí SO2 za zlomek plánovaných 92 

nákladů), že Evropská unie tento systém převzala k vytvoření systému „omez a obchoduj“ pro 93 

snížení emisí CO2“ (“How It Works: Cap and Trade,” 2005, „Jak funguje systém omez a 94 

obchoduj, 2005).  95 

Systém „omez a obchoduj“ v podstatě vytváří trh s emisemi. V zemích Evropské unie 96 

podniky nebo odvětví, která překročí stanovené limity emisí  CO2, mají dvě možnosti: buď 97 

zaplatí vysokou pokutu za nadměrné znečištění, nebo si mohou emisní kredity zakoupit od jiných 98 

organizací či průmyslových odvětví, která produkují méně znečištění a kredity nevyžadují. Toto 99 

obchodování s emisemi má několik funkcí: (1) umožňuje firmám, které produkují velké 100 

množství CO2, že nemusejí přerušit svou činnost a mohou nadále zaměstnávat své pracovníky; 101 

(2) odměňuje ty podniky, které emitují méně CO2 a stimuluje větší původce znečištění ke 102 

snížení jejich „uhlíkové stopy“ (množství emitovaného CO2 spojeného s určitou činností – pozn. 103 

překl.); (3) umožňuje státům omezit celkové množství CO2 emitovaného do ovzduší; a (4) 104 

využívá ekonomických sil k dosažení konkrétních cílů strategie. Ruská federace uplatňuje 105 
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podobný program nazvaný Společně zaváděná opatření (Joint Implementation), a další země 106 

včetně USA nyní projednávají, zda ke snížení emisí CO2 zavést systém „omez a obchoduj“ či 107 

nikoliv.  108 

Skeptici i zastánci systému „omez a obchoduj“  109 

Zastánci systému „omez a obchoduj“ tvrdí, že díky této politice je možné globální 110 

klimatickou změnu uchopit tak, aby ji spotřebitelé i občané pochopili. Jelikož klimatická změna 111 

se týká doslova celého světa, není lidem jasné, jak by mohli situaci změnit. Lidé řeší problémy 112 

lépe, pokud se jich přímo týkají a pokud je možné k nim přistupovat pomocí konkrétních 113 

opatření. Systém „omez a obchoduj“ stanoví cenu za emise uhlíku a zastánci tvrdí, že v důsledku 114 

toho se podporují technologie a produkty, které produkují méně uhlíku, a proto jsou méně 115 

finančně náročné. Lidé jsou schopni pochopit pojem ceny a na základě vlastních potřeb pak činit 116 

konkrétní rozhodnutí, která jsou zároveň příznivá pro životní prostředí Země.  117 

Někteří odpůrci systému „omez a obchoduj“ však pocházejí z řad ekologů. Ekologové si 118 

často stěžují, že o „omezeních“ emisí CO2 zpravidla rozhodují hlavní znečišťovatelé sami mezi 119 

sebou, a proto nedochází k žádným skutečným snížením. Navíc si stěžují, že o výši omezení se 120 

obvykle rozhoduje v součinnosti s průmyslovými odvětvími, avšak zřídka po konzultaci 121 

s ekologickými skupinami. Vláda i podniky rovněž tají informace potřebné pro sledování 122 

množství CO2, které jednotliví původci znečištění vypouštějí do ovzduší. Ekologové uvádějí, že 123 

systém „omez a obchoduj“ vytvořený k tomu, aby z něho měli užitek všichni, je paradoxně 124 

zpřístupněn jen velmi malému počtu subjektů. 125 

Ekologové i někteří ekonomové nemají důvěru v politickou povahu systému „omez a 126 

obchoduj“. Obávají se, že kompromisy potřebné k zajištění angažovanosti podniků systém příliš 127 

oslabují. Nesouhlasí s tím, že by stát měl vydávat emisní kredity, aniž by to největší emitenty 128 
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CO2 příliš finančně zatížilo. Místo toho preferují aukce uhlíku, na kterých si největší emitenti 129 

musejí nakupovat emisní kredity od státu; tyto finanční prostředky může stát pak využít k  130 

podpoře dalších strategií na snížení emisí uhlíku, jako například na zdroje “čisté energie” (vítr, 131 

slunce, geotermální či přílivovou energii). Někteří ekologové dávají dokonce přednost “uhlíkové 132 

dani” uvalené na veškerou spotřebu uhlíku tak, aby docházelo k rychlým rozhodnutím snížit 133 

CO2 a zabránilo se ekologické katastrofě. 134 

Většina obchodních zájmů se s daní z uhlíku neztotožňuje. Většina podniků je také ze zásady 135 

proti regulacím ze strany státu. Podle nich je jejich hlavní povinností vydělávat peníze pro své 136 

majitele a investory, a regulace ze strany státu jsou často chápány jako odčerpávání zisku. Přesto 137 

některé firmy dávají přednost systému „omez a obchoduj“ před přímými nařízeními ze strany 138 

státu, jelikož systém „omez a obchoduj“ jim zajišťuje flexibilitu rozhodnout se, jakým způsobem 139 

svých emisních cílů dosáhnout.  140 

Navíc mohou stávající podniky využít snadněji přístupné a méně finančně nákladné zdroje 141 

pro sledování emisí CO2. Jelikož vláda i zúčastněné třetí strany mohou ke sledování dodržování 142 

limitů využívat satelitní zprávy a internet či podobné nástroje, mohou podniky tento úkol zadat 143 

externím organizacím a zachovat si transparentnost svých aktivit. Podniky tedy mohou trhu 144 

prospívat tím, že se budou podílet na stabilizaci globálního klimatu bez jakýchkoli dodatečných 145 

nákladů. 146 

Systém „omez a obchoduj“ je jedním z příkladů toho, co bývalý český prezident Václav 147 

Havel nazval “výzvou k odpovědnému chování“. Václav Havel tvrdí: “Technická opatření a 148 

nařízení jsou důležitá. Stejně důležité je ale i podporovat vzdělání, školení v oblasti ochrany 149 

životního prostředí a etické chování —vědomí sounáležitosti všech lidských bytostí a důraz na 150 

společnou odpovědnost”  (“Leaving a Moral Footprint,” New York Times, 27. září 2007). 151 


