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Vážený pane Jeřábku,
obracím se na Vás jako na reprezentanta spolku Klimatická žaloba ČR, z. s., jehož jménem jste
zaslal představitelům vlády ČR předžalobní výzvu z důvodu neplnění klimatických závazků
České republiky a ohrožování práv a oprávněných zájmů občanů.
Souhlasím

s Vámi

v tom,

že

změna

klimatu

představuje

v současnosti

jednu

z nejvýznamnějších environmentálních a společenských výzev a Česká republika se musí
aktivně a efektivně podílet na řešení tohoto zásadního globálního problému. Jak rovněž uvádíte,
negativní dopady změny klimatu se v posledních letech již výrazně projevily na území Českě
republiky, například v podobě dlouhotrvajícího sucha nebo katastrofální kůrovcové kalamity,
a boj proti změně klimatu je tak v bytostném zájmu České republiky a jejích občanů.
V reakci na Vaši výzvu uznávám, že existující strategické dokumenty (Politika ochrany klimatu
v ČR, Státní energetická koncepce ČR, Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu)
nebyly koncipovány v souladu s cílem dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, protože
tento závazek v době jejich přípravy a schvalování dosud nebyl na úrovni EU přijat. Nemohu
však s Vámi souhlasit v tom, že tyto dokumenty nejsou v souladu se závazky vyplývajícími
pro ČR z Pařížské dohody. Zároveň však nezastírám, že klimaticko-energetická politika ČR
bude muset projít revizí, aby odpovídala novým ambiciózním závazkům EU a nejaktuálnějším
vědeckým poznatkům v oblasti klimatu.
Pokud jde o přípravu ČR na negativní dopady změny klimatu, tak rovněž nemohu souhlasit
s negativním hodnocením dosavadního úsilí ČR v této oblasti. Z vyhodnocení Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a na ni navazujícího Národní akčního plánu
adaptace na změnu klimatu z roku 2019 vyplývá, že přijatá opatření a úkoly jsou ve vysoké
míře splněny, respektive plněny průběžně. Zjištěné nedostatky a mezery v oblasti adaptace
budou zohledněny v rámci probíhající aktualizace těchto dokumentů, přičemž oba tyto
strategické dokumenty by měly být předloženy vládě již v průběhu roku 2021.
Dále bych se rád vyjádřil k návrhu konkrétních opatření, které je dle Vašeho dopisu nezbytné
co nejdříve přijmout.

Na jednání Evropské rady v prosinci 2020 ČR podpořiia navýšení cíle snížení emisí skleníkových
plynů v EU do roku 2030 na nejméně 55 % oproti roku 1990. Tento cíl zahrnuje rovněž emise
a propady ze sektoru využívání krajiny, změn ve využívání krajiny a lesnictví (LULUCF).
Zahrnutí těchto „offsetů" je důležité zejména z hlediska snahy o dosažení klimatické neutrality
do roku 2050, které se neobejde bez výrazného posílení ukládání uhlíku. Vzhledem k probíhající
katastrofální kůrovcové kalamitě představuje zahrnutí emisí a propadů z tohoto sektoru pro ČR
de facto zpřísnění našeho závazku do roku 2030.
Jak jsem již uvedl výše, jsem si plně vědom toho, že relevantní strategické dokumenty ČR
dosud nezohledňují cíl dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050, ani cíl snížení emisí
skleníkových plynů EU o nejméně 55 % do roku 2030. Chci Vás však ujistit, že v rámci procesu
revize těchto strategických dokumentů bude mou snahou tyto cíle zohlednit a plně přispět
k jejich dosažení na úrovni EU. Legislativní rámec pro naplňování těchto cílů EU je však nyní
teprve v přípravě a specifické závazky a dopady pro ČR tak budou známy až později.
V současné době byl cíl dosažení klimatické neutrality zapracován v rámci

probíhající

aktualizace Státní politiky životního prostředí, která bude předložena vládě. Vláda by měla
v nejbližší době projednávat materiál „Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce
ČR" a rozhodnout o její aktualizaci. Zejména v souvislosti s přijatými doporučeními Uhelné
komise a novými ambiciózními klimatickými cíli EU považuji tuto aktualizaci za nezbytnou.
V současné době pracuje Ministerstvo životního prostředí na vyhodnocení naplňování Politiky
ochrany klimatu v ČR, které bude vládě předloženo do konce roku 2021. Na základě tohoto
vyhodnocení bude následně vládě nejpozději do konce roku 2023 předložen návrh aktualizace
Politiky ochrany klimatu v ČR. Vzhledem k potřebě řady podkladových analýz a nových scénářů
a nutnosti řádného projednání se všemi zainteresovanými stranami a veřejností, není možné
tento harmonogram výrazně urychlit.
V souvislosti s požadavkem na bezodkladné ukončení provozu nejstarších a nejšpinavějších
uhelných elektráren lze uvést, že v roce 2020 byl ukončen provoz elektrárny Prunéřov I,
a uzavření dalších uhelných elektráren bude bezpochyby následovat. Vzhledem k významnému
nárůstu ceny emisní povolenky je pravděpodobné, že k ukončení využívání uhlí v energetice
dojde dříve než v roce 2038, který byl doporučen Uhelnou komisí. Uhelná komise však bude
dále

pokračovat

ve

své práci,

zejména

s

ohledem

na

rozpracování

podrobnějšího

harmonogramu útlumu, regulatorně legislativních nástrojů a detailní zhodnocení ekonomických
a sociálních dopadů útlumu těžby.
V novém programovém období 2021-2027 bude zaměření podpory na klimatická opatření
významně akcentováno a prostředky, které jsou přímo určeny k transformaci hospodářství
a energetiky směrem k nízkouhlíkovému hospodářství a klimatické neutralitě, jako jsou
prostředky v rámci Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci, budou
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za tímto účelem efektivně využity. Zároveň však vláda ČR nadále vnímá zemní plyn jako
důležitou přechodovou technologii na cestě k dosažení uhlíkové neutrality.
Vláda dlouhodobě podporuje opatření k zadržování vody v krajině a obnově jejích dalších
přirozených funkcí, včetně vázání uhlíku. Prioritou je rovněž schválení tzv. protierozní vyhlášky
a implementace nových pravidel EU pro přidělování dotací, které by měly zajistit šetrnější
hospodaření v krajině a přispět k její adaptaci na změnu klimatu.
Závěrem dopisu bych Vás chtěl ujistit, že vláda bere zaslanou předžalobní výzvu spolku
Klimatická žaloba ČR, z. s., velmi vážně, stejně jako svou odpovědnost a roli v rámci ochrany
klimatu.
S pozdravem

Vážený pan

Jiří Jeřábek
člen rady spolku Klimatická žaloba ČR, z. s.
V Šáreckém údolí 281/54
160 00 Praha 6
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 134899355-257981-210111112525, že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí
V Praze dne 11.01.2021

Elektronický podpis
Irena Hrabalová
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