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Co řeš̌ení otázky klimatu neprospívá? 
Skutečnost, ž̌e problém je megakomplexní!

Změna klimatu 
jako problém 

pro mnohé neuchopitelny ́, 
nepředstavitelný, neviditelný,

 vzdáleny ́. 

Změna klimatu 
jako téma extrémně složité

– politické, ekonomické, právní, 
bezpečnostní aj. 

Řešení nejsou
přímočará. 





Zdroj: Evropská komise
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2050 klimaticko-neutrální EU



Možnosti dle dlouhodobé strategie EU
Elektrifikace

(ELEC)
Vodík
(H2)

Power-to-X
(PX2)

Energetická
účinnost

(EE)

Cirkulární
ekonomika

(CIRC)

Kombinace
(COMBO)

1,5°C 
Technologie
(1.5TECH)

1,5°C 
Udržitelný

způsob života
(1.5SLIFE)

Hlavní faktory Všechna
odvětví H v P, D, S E-paliva v P, D, 

S
Ve všech
odvětvích

Zvýšená
účinnost zdrojů

a materiálu

Efektivně-
nákladová
kombinace

možností ELEC-
CIRC

COMBO + 
BECCS, CCS

COMBO + CIRC 
+ změna

životního stylu

GHG cíl pro 
2050

-80% GHG (bez úložišť uhlíku)
2°C

-90% GHG (vč. 
úložišť)

-100% GHG (vč. úložišť)
1,5°C

Hl. 
předpoklady

- Vyšší EE po 2030, udržitelná vyspělá biopaliva, opatření oběhového hospodářství, digitalizace
- Nízkouhlíkové-technologie (učení se praxí), zvýšená účinnost v sektoru dopravy, BCCCS apod.

Energetika Skoro úplná dekarbonizace do 2050, významná role OZE, prostor pro jadernou energetiky, omezené BECCS

Průmysl Elektrifikace
procesů

Cílené
uplatňování

Cílené
uplatňování

Snížení energ.
poptávky

zvýšenou EE

Recyklace,
náhrada
materiálů

Kombinace
opatření od 

ELEC-EE s jejich
cíleným

uplatňováním

COMBO, ale 
důraznější

CIRC+COMBO,
důrazněji

Stavebnictví/
Bydlení

Tepelná
čerpadla Vytápění Vytápění Zvýšení

renovace
Udržitelné
budovy CIRC+COMBO,

důrazněji

Doprava Rychlejší
elektrifikace

H2 pro těžká a 
některá lehká

nákladní vozidla

Uplatnění všemi
prostředky

Přechod na jiné
způsoby
dopravy

Mobilita jako
služba

CIRC+COMBO,
důrazněji, 

alternativy k 
letectví

Další Plynová
distribuční síť

Plynová
distribuční síť

Omezená
podpora

přirozených
úložišt

Změny ve
stravování, 

podpora
přirozených

úložišť

Zdroj: Evropská komise



Proč je Pařížská dohoda více než symbolem? 

Je opravdu globální a zavazuje všechny
smluvní strany. 

Státy nemají nic normativně nadiktováno 
„shora” či „zvenčí” – samy si určí, jak jsou 
(ne)schopné přispět světu svou národní 

klimatickou politikou.

Řeší opatření snižující
emise skleníkových plynů (mitigační opatření), 
ale mimo jiné i opatření adaptační reagující na

aktuální i budoucí projevy změny klimatu.

Padouch nebo hrdina,
 všichni jsou vyzváni 
podílet se na řešení. 

Vytváří prostor pro inovativní
 a kreativní mechanismy 

– uhlíkové offsetové projekty!

Reflektuje skutečný ekonomicky ́ vývoj světa 
a trend udržitelného rozvoje.



Source: Wegener center elaborations on EEA, 2018 
and EU TL, 2018

Offsetové projekty





Uhlík – měna budoucnosti?

* účinnost
* nižší náklady při snižování emisí
* rozvoj na úrovni globální a lokální

To jsou nejvýraznější ́ faktory, které́ činí z offsetových projektů 
lákavou investici. Ať už ̌jste firma, obec nebo jednotlivec, lze snížit 
velikost uhlíkové́ stopy, kterou svojí činností vytváříme, a to 
financováním projektů, které́ skleníkové́ plyny buď na jiném místě̌ 
snižují nebo přímo předcházejí jejich vytvoření. 



Státy
Ty se mohou zapojit do schémat, která ́jsou v 

souladu s pravidly sjednaného Kjótského protokolu. 
Konkrétně se jedná o dva mechanismy

založené́ na offsetové́ bázi: 

Mechanismus čistého rozvoje – Rozvinutá země může financovat 
projekty na snížení nebo odstranění emisí skleníkových plynů v 
rozvojových zemích a za to získávat uhlíkové ́ kredity (tak zvaná 
ověřená snížení emisí – CER), které ́ mohou být použity pro účely 

splnění povinných limitů týkajících se jejich vlastních emisí 

Společně prováděná opatření– Také ́ tržně orientovaný́ mechanismus, 
který́ rozvinutým zemím a podnikům umožňuje společně provádět projekty 
omezující či snižující emise skleníkových plynů a posilující propady a sdílet 

jednotky snížení emisí (ERU), a to na území rozvinutých států



Typy offsetových projektů

Bio-sekvesterálni ́ projekty jsou zaměřené na odvětví
využívání krajiny, změny ve využívání krajiny a lesnictví

(také známo pod zkratkou LULUCF). 

 Projekty zaměřené na metan tento plyn 
zachycují a dále využívají, například při výrobě̌ 

horké vody nebo elektřiny.

Projekty zaměřené na efektivní využití energie 
pracují na základě výpočtů, dle kterých bude vyšší 
nákupní cena výrobku kompenzována nižšími 
náklady potřebnými k nákladné údržbě nebo v rámci 
jeho využívání. 

Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie
pracují s vodní, větrnou a solární energetikou, s biomasou          

a jinými obnovitelnými zdroji energie. Tyto projekty usnadňují 
přechod k širokoplošnému využívání nízkouhlíkových technologií. 



Pravidla

Nutnost
principu

adicionality
Udržitelnost

offsetu

Definice hranic projektu

Identifikace možnosti unikání 
skleníkových plynů 

(tzv. leakage) Přidaná hodnota
pro místní komunitu

Standard klimatu, komunity a 
biodiverzity 

(The Climate, Community
and Biodiversity Standards)

Zlatý Standard 
(Gold Standard)

Dobrovolný uhlíkový standard 
(Voluntary Offset Standard)

Standard 
„Mechanismus čistého rozvoje”

Monitorovací plán



Možnost široké účasti

Proč lze chápat trh s dobrovolnými offsetovými projekty 
jako součást ekonomicky 

i environmentálně efektivního řešení zme ̌ny klimatu? 

Možnost získat zkušenosti do budoucna 

Možnost inovací a experimentů

Možnost projevu 
korporátní společenské odpovědnosti

Možnost přispět k plnění 
mezinárodních závazku ̊ 

Možnost všeobecného
snížení emisí s ohledem

na společenskou spravedlnost



PŘÍKLADY







Pravidla organizace Carbonfund.org 
pro zajištění kvality projektů

Jaké mezinárodně uznávané podmínky musí projekty splňovat, 
aby mohly být zařazeny na stránky organizace? 

Kontrola prováděna třetí stranou

Adicionalita projektu

Ověřitelnost projektu

Prevence úniku oxidu uhličitého 

Pozitivní externality

Trvalost/udržitelnost projektu

Síla inspirujícího příběhu

Transformace trhu







Děkuji za pozornost.


