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Globální úroveň



Global energy-related CO2

emissions flattened in 2019 at 
around 33 gigatonnes (Gt), 

following two years of 
increases. This resulted mainly 

from a sharp decline in CO2

emissions from the power sector 
in advanced economies, thanks 

to the expanding role of 
renewable sources (mainly wind 

and solar PV), fuel switching 
from coal to natural gas, and 
higher nuclear power output.

The increase in CO2 from 2017 
to 2018 was very close to that 

observed from 2016 to 2017 and 
just above the average over the 
last decade. Global levels of CO2

crossed the symbolic and 
significant 400 parts per million 

benchmark in 2015.



WEF - Global Risks Report 2020



Where do we stand?    
Who’s doing what…

Source: 

CAT (2019)



Úroveň EU

Čistá planeta pro všechny - Evropská 
dlouhodobá strategická vize 

prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky 

neutrální ekonomiky

Zelená dohoda pro Evropu
Snaha stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs

Cíl „klima-neutrality EU do 2050“ schválen 
na Evropské radě v prosinci 2019 



Ursula von der Leyen - POLITICAL GUIDELINES FOR THE NEXT 

EUROPEAN COMMISSION (2019-2024)

.@vonderleyen on climate:

-Climate neutral EU by 2050
-50-55% by 2030 #GHG goal

-a Green New Deal in her 1st 100 days
-Create a just transition fund & a 

sustainable EU investment fund
-Turn part of the @EIB into an EU 

climate bank
-€1 trillion new investment 

pic.twitter.com/5kU3gXLpE2









• EK









Co nás čeká v roce 2020/21 - úroveň EU/UN
• ČS odevzdaly své finální NEKP (19/8) a Dlouhodobé

nízkoemisní strategie (11/16) – hodnocení EK 6/2020.

• V roce 2020 musí EU zaslat UNFCCC svou dlouhodobou
strategii nízkoemisního rozvoje v souladu s čl. 4 Pařížské
dohody.

• Návrh Green New Deal (EU Climate Act)

• Návrh zvýšení cíle 2030 (50/55 %), analýza dopadů

• Vyjednávání o detailech financování - JTF, MFF (2021-27)

• COP 26 Glasgow – revize NDCs

• Brexit, prezidentské volby v USA

• Návrh revize legislativy (EU ETS, ESD, LULUCF)

• Možné zahrnutí dalších sektorů (maritime, fuels)

• Návrh Carbon Boarder Mechanism







Co nás čeká v roce 2020 - úroveň ČR
• Příprava 4. obchodovacího období v EU ETS -dokončena

transpozice směrnice do zák. č. 1/2020

• Příprava a spuštění Modernizačního fondu

• Příprava a nastavení Operačních programů

• 1. výzva v Inovačním fondu

• Příprava systému pro Kompenzace nepřímých nákladů -
revize pokynů pro podporu v rámci EU ETS

• Studie scénářů 2050

• Závěry a doporučení Uhelné komise

• Reakce ČR na všechny nové návrhy EK k EGD –
příprava rámcových pozic a jejich projednávání v
parlamentu, analýzy vyšších cílů 2030

• Příprava na projednávání během CZ PRES (2022)





Prostor pro vaše dotazy…


