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Co je Green Deal

nelegislativní plán z prosince 2019

cíl: dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality (= EU bude emitovat tolik 

skleníkových plynů, kolik sama dokáže pohltit)



Problémy Green Dealu

Dlouhý časový horizont

Jednorozměrnost

Vnitřní rozpornost

Nevědeckost

Naivita

Obtížná financovatelnost





Co je klimatický zákon

právně závazné nařízení, které

definuje, jak dosáhnout klimatické neutrality v EU jako celku do roku 2050

zpřísňuje dosavadní cíl snížení emisí skleníkových plynů pro rok 2030, 

stanovený původně na -40 % oproti roku 1990, na “minimálně -55 %”

návrh předložen v březnu 2020 a schválen v červnu 2021



Co je Fit for 55

15 legislativních návrhů, které naplňují klimatický zákon ve všech relevantních 

sektorech

2/3 předložených textů předpokládají vznik nařízení a rozhodnutí (= bude je 

projednávat jen Rada EU a Evropský parlament)



Klíčové prvky Fit for 55

faktický zákaz spalovacích motorů v osobních autech a dodávkách od roku 

2035

“překopání” EU ETS (zpřísnění, nové sektory, více peněz v Inovačním a 

Modernizačním fondu)

nový Sociálně-klimatický fond

uhlíkové clo aka CBAM (Mechanismus vyrovnání uhlíkového cla na hranicích)



Klíčové prvky Fit for 55

posílení dekarbonizace mimo EU ETS (“effort sharing”): -30 % → -40 %

zvýšení podílu OZE z 32 % na 40 % (+ zvýšení podílu OZE v budovách)

změna systému zdanění energií (+ zdanění leteckého benzínu)

změny v LULUCF (land use, land-use change and forestry)



Jak postupovat

1. nastudovat si návrhy Komise (včetně hodnocení dopadu): 

bit.ly/navrhyfitfor55

2. seznámit se s český rámcovými pozicemi

3. oslovit asociace zastřešující stakeholdery v Česku a v EU

4. zformulovat požadavky na změny (pozměňovací návrhy) a oslovit s nimi 

Radu EU a Evropský parlament

https://bit.ly/navrhyfitfor55


Koho kontaktovat v Radě

Stálé zastoupení ČR při EU (bit.ly/stalezastoupeni)

velvyslanec Jaroslav Zajíček

oddělení zemědělství a životního prostředí

oddělení sektorových agend A - energetika, doprava

gesční ministerstva - MŽP, MPO, MF

https://bit.ly/stalezastoupeni


Koho kontaktovat v Evropském parlamentu

21 českých europoslanců

na projednávání Fit for 55 se budou z ČR jako (stínoví) zpravodajové podílet:

Ondřej Knotek / ANO / výbor ENVI

Kateřina Konečná / KSČM / výbor ENVI

Evžen Tošenovský / ODS / výbor ITRE 

Alexandr Vondra / ODS / výbor ENVI



Děkuji za pozornost

ondrej.krutilek@gmail.com
+420 774 570 824

mailto:ondrej.krutilek@gmail.com

