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Svět má stále šanci vyhnout se katastrofickým 
dopadům na klima. Klíčové bude omezit růst průměrné 
globální teploty na 1,5 °C, ale cesta k dosažení tohoto 
cíle je náročná. Očekává se, že nezbytná ekologická 
transformace přinese obrovské příležitosti, avšak 
pro některé skupiny a regiony mohou náklady na 
tuto transformaci převýšit její přínosy. Cílem tohoto 
briefingu je zvýšit povědomí obcí o vývoji evropské 
politiky, který jim může pomoci zapojit se do politiky 
EU v oblasti klimatu a zajistit tak skutečně spravedlivou 
transformaci.

Za tímto účelem byl Evropskou unií v červnu 2021 přijat Fond pro spravedlivou 
transformaci (FST) a členské státy nyní vypracovávají Plány spravedlivé 
územní transformace, aby měly přístup k financování. Vzhledem k tomu, že 
EU vstupuje do realizační fáze spravedlivé transformace, je důležitější než kdy 
jindy, aby místní zúčastněné strany byly hybnou silou změny.

Po schválení Evropskou komisí a přijetí Plánů spravedlivé územní 
transformace (PSÚT) získají území nejvíce závislá na fosilních palivech, která 
budou přechodem ke klimatické neutralitě nejvíce zasažena, přístup k podpoře 
v rámci Mechanismu spravedlivé transformace (MST) a zajistí, že přechod 
bude v daném regionu spravedlivý a pozitivní.

Tento briefing přináší aktuální informace o implementaci Fondu spravedlivé 
transformace, včetně PSÚT. Uvádíme podrobnosti o hlavních výzvách, 
kterým regiony čelí při jejich vypracovávání, a poskytujeme užitečné tipy 
ohledně termínů a toho, co by měly obsahovat. Poskytujeme také přehled 
další politiky EU, která je v současné době předmětem jednání a která bude 
relevantní pro starosty a ty, kteří mají zájem zajistit spravedlivý přechod ke 
klimatické neutralitě: Sociální klimatický fond EU. Dále briefing poskytuje 
informace o dalších institucionálních aktivitách EU, které jsou důležité pro 
podporu spravedlivé transformace v celé EU: Platformě pro spravedlivou 
transformaci a Iniciativě pro uhelné a uhlíkově náročné regiony v transformaci. 
V neposlední řadě se briefing dotýká dopadů války na Ukrajině a důsledků 
plánu  “RePowerEU”. Cílem tohoto brífinku je zvýšit povědomí obcí o tomto 
politickém vývoji, aby jim pomohl zapojit se do politiky EU v oblasti klimatu - a 
mít z ní prospěch - a zajistit tak skutečně spravedlivou transformaci.

Tento briefing poskytuje WWF pro starosty v rámci Fóra starostů pro 
spravedlivou transformaci.

Chcete-li se dozvědět, jak se k fóru připojit a zapojit se do jeho aktivit, nebo v 
případě jakýchkoli dalších otázek, požadavků či nápadů kontaktujte Zuzannu 
Glowackou1.

1 zglowacka@wwf.pl
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FOND EU PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI

2	 Projekty	budou	muset	odpovídat	nakonec	přijatým	PSÚT.

3	 Text	je	ve	všech	jazycích	EU	dostupný	na	adrese:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021R1056

4	 Úroveň	NUTS	3:	na	úrovni	NUTS	3	je	v	EU	1166	regionů,	každý	se	150	000	až	800	000	obyvateli.	Typickou	úrovni	pro	programování	fondů	EU	je	NUTS	2	(mnohem	větší	regionální	
úroveň).	Mapy	pro	jednotlivé	členské	státy	regionů	NUTS	jsou	k	dispozici	zde:	https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps

5	 Česko,	Dánsko,	Finsko,	Francie,	Litva,	Německo,	Rakousko	a	Řecko	(správné	k	21.	červnu	2022)

SHRNUTÍ

• Evropská komise formálně i neformálně diskutuje s 
členskými státy a pevně věří, že všechny Plány spravedlivé 
územní transformace (PSÚT) bude možné přijmout do 
konce roku 2022.

• Aby nedošlo ke ztrátě přídělu financí z roku 2021, je 
důležité, aby byly PSÚT přijaty do konce roku 2022.

• Více než 50 % přídělu financí z FST by mělo být do roku 
2023 vyčleněno na projekty (a utraceno do roku 2026).

Důležité: implementaci projektů je možné zahájit už nyní, 
ještě před schválením PSÚT, jelikož platby lze provádět 
retroaktivně 2

PODKLADOVÉ INFORMACE

Fond pro spravedlivou transformaci byl do unijního práva 
přijat v červnu 2021. Nařízení3 stanovuje pravidla týkající se 
toho, jak lze utratit 17,5 miliard EUR (ceny z roku 2018) a 
kolik obdrží každý členský stát. Hlavní body jsou uvedeny v 
příloze k této instruktáži.  

Aby členské státy získaly přístup k prostředkům z FST, 
musejí zpracovat „Plány spravedlivé územní transformace“ 
(PSÚT) na místní úrovni4, a předtím, než lze uvolnit jakékoli 
prostředky na projekty, musí tyto plány schválit Evropská 
komise. Nařízení zahrnuje šablonu pro PSÚT v příloze 2.

Fond FST je pilíř 1 Mechanismu pro spravedlivou 
transformaci (MST). Jakmile je PSÚT schválen, poskytuje 
také přístup do pilíře 2 a 3 MST. Společně tyto pilíře poskytují 
mnohem větší finanční podporu než FST samostatně.

JAKÝ JE STAV VÝVOJE PSÚT V ČLENSKÝCH 
STÁTECH?
FST je fondem tzv. „nařízení o společných ustanoveních“, 
což znamená, že podléhá stejným zastřešujícím pravidlům 
pro správu a programování jako fondy politiky soudržnosti, 
tedy jako Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a 
Evropský sociální fond (ESF+). PSÚT může být součástí 
stávajícího operačního programu, nebo může jít o samostatný 

program.Než může být PSÚT (a operační program) přijat, 
musí každý členský stát předložit – a Evropská komise musí 
přijmout – schválenou dohodu o partnerství.  Většina dohod 
o partnerství byla nyní předložena a 9 dohod již bylo přijato5.

Evropská komise očekává, že obdrží všechny dohody 
o partnerství do července 2022 a že všechny dohody 
budou přijaty do konce září 2022.

Přijetí dohody o partnerství by proto nemělo být formální 
překážkou ke schválení PSÚT a dalších operačních programů.

Komisi bylo předloženo 78 % (tj. 305) operačních programů, 
z čehož 39 jich už bylo přijato. Komise předpokládá, že 
většinu zatím nepředložených programů obdrží v červnu 
2022.
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Konkrétně ohledně PSÚT:

• Zatím bylo přijato 7 PSÚT6

• 9 zemí formálně předložilo své PSÚT Komisi7.
• Dalších 16 zemí sdílelo své PSÚT s Komisí neformálně
• 1 členský stát zatím s Komisí nesdílel žádnou verzi svého 

PSÚT

Do procesu vývoje PSÚT by měly být zapojeny obce v 
regionech spravedlivé transformace. Pokud jste nebyli 
do přípravy PSÚT zapojeni nebo si myslíte, že 
konzultace nebyla dostatečná, informujte o tom 
WWF nebo přímo Evropskou komisi.

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, 
které je v Evropské komisi zodpovědné za FST,  zdůrazňuje, 
že členské státy by měly své PSÚT předložit formálně 
co nejdříve, aby bylo možné zajistit přístup k plnému 
dostupnému financování. U zemí, které své PSÚT předložily 
neformálně i formálně Komise pevně věří, že bude možné tyto 
plány schválit do konce roku 2022 za předpokladu, že členské 
státy provedou požadované změny.

Geografický rozsah FST byl potvrzen po diskuzi s členskými 
státy. 

6	 Jejich	regiony	jsou	zobrazeny	na	této	mapě:		 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/

7	 Česko,	Francie,	Nizozemsko,	Polsko,	Portugalsko,	Rakousko,	Řecko,	Švédsko	(správné	k	21.	červnu	2022)

8	 Je	riskantní	přijmout	velký	počet	programů	bez	zavedení	základních	podmínek	(platby	by	nemusely	být	přiznány).

JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝZVY A PŘEKÁŽKY, 
KTERÝM KOMISE PŘI SCHVALOVÁNÍ PSÚT ČELÍ?
Než lze PSÚT přijmout a než může do regionů začít proudit 
podpora z FST a MST, musí PSÚT schválit Evropská komise. 
Některé PSÚT formálně předložené členskými státy již 
Evropská komise odmítla. 

Hlavní problémy, které brání schválení Plánů:

• Není uveden transformační proces na národní úrovni do 
roku 2030 anebo existuje pouze nedostatečná časová osa 
pro dosažení klimatických cílů 2030–2050

• Dopady transformace a odklonu od uhlí na lokální úrovni 
jsou nejasně popsány (měly by být zohledněny sociální, 
ekonomické, demografické, environmentální a zdravotní 
indikátory)

• Nedostatečné uvážení potřebných dovedností, rekvalifikací 
a ekonomické diversifikace

Obecněji lze ohledně operačních programů říci, že problémy 
jsou způsobené tím, že členské státy neprovedou dostatečné 
posouzení plánovaných aktivit v souladu se zásadou 
„významně nepoškozovat“, jak to vyžaduje nařízení o 
taxonomii EU a nízkou úrovní plnění základních podmínek8; 
tato situace se však za posledních 6 měsíců zlepšila. 

Obrázek	1:	Postup	programování	politiky	soudržnosti,	z	prezentace	Evropské	komise	expertní	skupině	partnerů	v	rámci	
nařízení	o	společných	ustanoveních	dne	21.	června	2022.	Celou	prezentaci	můžete	najít	zde.

Pokrok v programu politiky soudržnosti

Dohoda o partnerství Program
14% 
Má být předložen v červnu 
2022 [70]

33% 
Přijato 
[9 - AT, CZ, EL, FI, FR, 
DE, DK, LT and SE, see 
Inforegio]

15% 
Má být odeslán v červnu až 
červenci 2022

10% 
Přijato [39]

8%
Má být předložen ve 3. 
čtvrtletí 20222

66%
Předloženo  [266]

52%
Předloženo  [14]
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MĚLY BY PSÚT ZAHRNOVAT PROJEKTY?

PSÚT zpravidla nemusí – a neměly by – obsahovat 
konkrétní projekty. Jediné projekty, které musí být 
zahrnuty, jsou plánované investice v aktivitách nebo 
instalacích v Příloze 1 stávající Směrnice o systému pro 
obchodování s emisemi, jako jsou například zařízení na 
výrobu elektřiny z tepelných elektráren (včetně spalovacích 
tepelných elektráren s výkonem nad 20 MW) a průmyslová 
zařízení (jako jsou ocelárny).

Tam, kde se předpokládá poskytnutí podpory na produktivní 
investice v jiných než malých a středních podnicích, by měl 
být k PSÚT připojen orientační seznam podporovaných 
provozů a podniků a doložení nezbytnosti takové podpory 
prostřednictvím diferenční analýzy prokazující, že v případě 
absence investice očekávané ztráty pracovních míst překročí 
očekávaný počet vytvořených pracovních míst.

Evropská komise neschvaluje projekty spadající pod 
programy se sdíleným řízením. Projektům je přiděleno 
financování v rámci operačního programu na základě 
rozhodnutí učiněného monitorovacím výborem9 v daném 
členském státě.

Kvalitní PSÚT by měl pro účely transparentnosti naopak 
obsahovat kritéria výběru projektů, nebo stanovovat 
metodologii jejich návrhu.  
 

MŮŽE PROJEKT ZAČÍT PŘED SCHVÁLENÍM PSÚT?

Projekty lze odstartovat před schválením PSÚT a u 
projektů odstartovaných v letech 2021 nebo 2022 lze 
vyplacení podpory provést retroaktivně. Vyplacení 
podpory je však podmíněno přijetím PSÚT a tím, že projekt 
bude danému PSÚT odpovídat. 

9	 Viz	přílohu	s	definicemi	termínů	EU.

10	 Odkaz	na	online	platformu	pro	spravedlivou	transformaci	je	k	dispozici	zde:	https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/

11	 K	dispozici	na	adrese:	https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/opportunities

Rozhodnutí o zahájení projektů před schválením PSÚT by 
měl provést řídicí orgán.

KDY JE KONEČNÝ TERMÍN PRO PŘÍPRAVU PSÚT?

Pro předkládání PSÚT není stanoven žádný oficiální konečný 
termín. Faktický konečný termín pro přijímání PSÚT 
je však rok 2022. To proto, že pokud nedojde k přijetí 
PSÚT do konce tohoto roku, příděl financí z fondu pro 
rok 2021 bude ztracen. Proto by měly být Plány formálně 
předloženy nejpozději cca v září 2022, aby mohly být 
schváleny a přijaty včas a zabránilo se ztrátě alokacíza rok 
2021. 

Řídicí orgán pak bude muset na projekt vyčlenit prostředky 
do konce roku 2023, aby bylo možné využít tu část FST (10 
miliard EUR), která pochází z balíčku NextGenerationEU 
(fond na obnovu EU po pandemii covidu). Tyto peníze musejí 
být podle nařízení NextGenerationEU utraceny do roku 2026. 
Proto musí být 57 % dostupných peněz z FST vyčleněno do 
konce roku 2023.

Aby byl dostatek času na vývoj vysoce kvalitních a 
relevantních projektů, měly by se členské státy snažit mít 
PSÚT přijaté co nejdříve.

JAKÁ TECHNICKÁ POMOC JE K DISPOZICI?

Web Platformy pro spravedlivou transformaci10 slouží jako 
informační centrum pro podporu spravedlivé transformace 
EU. Na stránce „Příležitosti financování“11 jsou uvedeny 
podrobnosti o technické pomoci relevantní pro spravedlivou 
transformaci. Na této stránce lze najít odkazy na relevantní 
technickou pomoc.
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Pro vývoj PSÚT

Většina plánů je nyní v poměrně pokročilé fázi. Podpora 
již byla poskytnuta ve formě technické pomoci (často 
poskytované konzultanty, ne vždy zcela úspěšně), a to 
včetně programu START (Sekretariát technické podpory 
regionům při transformaci) spadající pod tzv. Uhelnou 
platformu. Tuto podporu trvající do roku 2021 získalo sedm 
regionů. Užitečným výstupem programu je knihovna zdrojů12 
vyvinutých v kontextu regionů a jejich plánovacích postupů, 
příklady zahrnují:

• Shrnutí workshopu START v polském Malopolsku o roli, 
kterou by ve spravedlivé transformaci měly hrát ženy

• Vodítka k procesu registrace a kritéria způsobilosti pro 
projekty a programy poskytuje dokument s názvem 
„Midlands engagement process document“. Tento 
obsahuje informace o příležitostech a formujících se 
ekonomických aktivitách ve venkovských komunitách 
spolu s příklady inovativních a komunitou vedených 
rozvojových projektů pro venkovské oblasti.

• TOF ve Slezku (Transformation Options Framework 
in Silesia), poskytování vodítek k identifikaci a 
vyhodnocování možností k transformaci bývalých důlních 
a průmyslových areálů.

• Dokument „Midlands Pathway to Transition“13, který 
stanovuje potenciální cesty k transformaci, jak by měli být 
angažování partneři, vyrovnání s dosaženými národními a 
místními plány, a jak lze to vše v čase monitorovat a řídit 
rizika.

Nástroj Komise pro technickou podporu (TSI)14 poskytuje 
na míru šitou technickou podporu členským státům EU pro 
návrhy a implementaci regulačních, administrativních a 
jiných nezbytných reforem, bez spolufinancování. Členské 
státy mohou požádat o podporu v rámci TSI prostřednictvím 
národního koordinačního orgánu.

12 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/secretariat-technical-assistance-regions-transition-start_en	

13 https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-10/midlands_pathway_to_transition_0.pdf

14 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en

15 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/target-technical-assistance_en

16 https://jaspers.eib.org/ 

17	 https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

18	 https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en

Pro vývoj projektů

Nejužitečnější asistencí pro obce je pravděpodobně 
vyhrazená podpora spravedlivé transformace 
TARGET15. Tento program pro technickou pomoc má za cíl 
podporovat regiony s uhlím, rašelinou a roponosnou břidlicí 
při identifikaci a přípravě projektů souvisejících s udržitelnou 
čistou energií a energetickou účinností, které mohou vytvořit 
místní pracovní místa a navazují na program START. Dokáže 
podporovat přípravu jednotlivých projektů a poskytnout 
budování kapacit. Klíčovým faktem je, že obce mohou žádat 
přímo zasláním vyplněného formuláře žádosti na adresu 
target@eib.org.

Další podpora zahrnuje:

• JASPERS16: partnerství mezi Komisí a Evropskou 
investiční bankou (EIB). JASPERS poskytuje bezplatně 
poradenskou podporu příjemcům prostředků z fondů 
politiky soudržnost (včetně místních samospráv). Dokáže 
nabídnout podporu vývoje projektů tak, aby bylo zajištěno 
splnění standardů vyžadovaných fondy EU, zlepšení 
administrativní kapacity prostřednictvím poskytování 
znalostí ohledně vývoje projektů, legislativy EU a procesů 
a také posoudit projekt a návrhy plánování z hlediska 
kvality.

• ELENA17: společná iniciativa EIB a Komise v rámci 
programu Horizont 2020, poskytuje technickou pomoc 
pro investice do energetické účinnosti a obnovitelné 
energie zaměřené na budovy a inovativní městskou 
dopravu. Iniciativa ELENA je vedena skupinou odborníků 
složenou z inženýrů a ekonomů s rozsáhlými znalostmi v 
sektorech energetiky a dopravy.

• InvestEU Advisory Hub18: cílí především na 
předkladatele projektů. Působí jako centrální vstupní bod 
pro ty, kteří hledají poradenství a technickou podporu pro 
projekty v pilířích 2 a 3 MST (InvestEU a úvěrový nástroj 
pro veřejný sektor) a pro některé projekty, které mají 
být financovány v rámci fondu FST. Centrum spravuje 
Komise, přičemž poskytuje na míru šitou, z rozpočtu EU 
podporovanou technickou pomoc a podporu budování 
kapacit v závislosti na potřebách předkladatele projektu. 
Centrum spojuje předkladatele projektů a funguje jako 
spojovací článek s partnery poskytujícími poradenství, 
kteří společně pracují přímo na tom, aby projektu pomohli 
dosáhnout fáze financování. Podporuje identifikaci, 
přípravu a vývoj investičních projektů a také budování 
kapacit předkladatelů projektů. Investoři a předkladatelé 
projektů jsou spojování do jednotné celoevropské databáze 
investičních příležitostí portálem InvestEU.
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NA CO BYCH SI MĚL/A PŘI PŘÍPRAVĚ PSÚT A 
PROJEKTŮ DÁVAT POZOR?

Řídicí orgán by měl definovat kritéria výběru projektu, která 
odpovídají PSÚT a která odrážejí právní pravidla týkající se 
pilířů mechanismu MST. To znamená, že pro získání přístupu 
k prostředkům FST (grantům) projekty musí:

• Vyhovovat seznamu výjimek v článku 9 nařízení o FST:

• Vylučovat jakékoli investice do fosilních paliv 
včetně čehokoli spojeného s výrobou, zpracováním, 
přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním 
fosilních paliv. To znamená, že např. investice do 
energetické účinnosti zařízení na spalování fosilních 
paliv jsou vyloučeny.

• Vylučovat investice do jaderné energie a tabáku.

• Vyhovovat seznamu způsobilých aktivit v článku 8 nařízení 
o FST.

• Jakékoli investice plánované ve velkých podnicích by 
měly být odůvodněny orientačním seznamem projektů 
zahrnutých v přijatém PSÚT.

• Jakékoli investice do zařízení zapojených do systému ETS 
musejí být uvedeny v přijatém PSÚT.

Pro přístup k úvěrovému nástroji pro veřejný sektor (pilíř 3) 
se taktéž uplatní seznam výjimek FST.  
 
Co jsou to různé pilíře v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci? 
 
Mechanismus pro spravedlivou transformaci (MST) se skládá 
ze 3 pilířů, ke kterým lze přistupovat po přijetí PSÚT:

Podpora v rámci mechanismu pro 
spravedlivou transformaci je dostupná 
pro finanční období 2021–2027 a měla by 
být využita do 31. prosince 2029 (jako u 
všech fondů soudržnosti) 19. 

19	 V	souladu	s	článkem	63	nařízení	o	společných	ustanoveních	(nařízení	EU	(2021/1060))

1. Fond pro spravedlivou transformaci 

a. V hodnotě 17,5 miliard € (19,2 miliardy EUR 
v cenách z roku 2021 a 25,4 miliard EUR s 
vnitrostátním spolufinancováním).

b. b. Poskytuje granty a je proto cílen na menší 
hráče včetně komunitních projektů a malých a 
středních podniků.

2. Schéma InvestEU:

a. Pro toto schéma není pevný rozpočet. 

b. Je zaměřeno na stimulaci soukromých 
investic v regionech procházejících 
transformací poskytováním rozpočtových 
záruk EU realizujícím partnerům (např. 
Evropská investiční banka) s cílem 
poskytovat financování přímo nebo nepřímo 
předkladatelům projektů, kteří se nacházejí 
na územích spravedlivé transformace a mají 
schválený PSÚT.

c. Na rozdíl od dalších dvou pilířů mohou z 
tohoto schématu benefitovat i projekty, 
které nejsou umístěny na územích s PSÚT, 
za předpokladu, že tyto projekty přispívají 
ke splnění rozvojových potřeb plynoucích 
z transformace těchto území, jak stanovuje 
příslušný PSÚT.

d. d. Schéma funguje na bázi poskytování 
jednodušších podmínek pro přístup k 
rozpočtovým zárukám na investice v regionech 
s přijatým PSÚT.

InvestEU staví na Evropském fondu pro strategické 
investice z let 2014–2022. S rozpočtem 15,2 miliard 
EUR se fond snaží přinést dalších 650 miliard EUR v 
dodatečných investicích. 

3. Úvěrový nástroj pro veřejný sektor

a. Má hodnotu 10 miliard EUR v úvěrech EIB a 
1,5 miliardy EUR v rozpočtových grantech EU.

b. Zaměřuje se na podporu veřejných investic 
v regionech procházejících spravedlivou 
transformací poskytováním investičních 
záruk subjektům veřejného sektoru. Tyto 
investiční záruky by měly být využívat 
veřejné financování k podpoře projektů, které 
negenerují dostatečné příjmové toky k pokrytí 
jejich investičních nákladů.
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SOCIÁLNÍ KLIMATICKÝ FOND

20	 WWF	také	podporuje,	aby	sociální	plány	pro	klimatická	opatření	měly	širší	rozsah.

21	 Podniky	s	méně	než	10	zaměstnanci.

SHRNUTÍ

Evropská komise navrhla nový fond EU známý jako Sociální 
klimatický fond (SKF) v červenci 2021. SKF byl připojen 
k návrhu stanovit cenu uhlíku (prostřednictvím systému 
obchodování s emisemi) na budovy a silniční dopravu. 

Evropský parlament a členské státy (prostřednictvím Rady) 
své postoje k novému SKF přijaly v červnu 2022.

O SKF budou dále vyjednávat instituce EU a k jeho přijetí by 
mělo dojít někdy v příštím roce.

Klíčovým prvkem nového SKF je to, že členské státy budou 
muset připravit a předložit „sociální plány pro klimatická 
opatření“ Evropské komisi.

• Tyto plány by měly identifikovat sociální a ekonomické 
výzvy pro zranitelné domácnosti, mikropodniky a uživatele 
silniční dopravy plynoucí ze zavedení evropské ceny uhlíku 
na silniční dopravu a budovy (vytápění) a také opatření, 
která budou přijata za účelem vyvážení jakýchkoli 
negativních distribučních účinků.

• Evropský parlament však namísto toho navrhuje, aby tyto 
plány byly širší. Navrhuje, že by plány měly obsahovat 
koherentní sadu opatření a investic řešících energetickou 
chudobu a chudobu v oblasti mobility, které vzniknou 
zejména v souvislosti s dopady přechodu směrem ke 
klimatické neutralitě, a to včetně dopadů stanovení cen 
uhlíku20.

Důležité: obce momentálně nemusejí podnikat žádné 
kroky, ale jednotlivé členské státy publikují zprávu o postupu 
týkající se implementace jejich Vnitrostátních plánů v 
oblasti energetiky a klimatu (VPEK) v březnu 2023. Ty by 
měly zahrnovat informace o jejich národním postupu při 
implementaci spravedlivé transformace. VPEK budou také 
pro členské státy užitečné při přípravě národních  sociálních 
plánů pro klimatická opatření, které by měly být vyvinuty v 
konzultaci s místními a regionálními orgány. Konečný termín 
pro finální sociální plány pro klimatická opatření se očekává 
na červen 2024.

CO JE TO SOCIÁLNÍ FOND PRO KLIMATICKÁ 
OPATŘENÍ?
SKF byl navržen jako součást legislativního balíčku „Fit for 
55“, který má EU pomoci dosáhnout jejího cíle snížit čisté 
emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. SKF má 
doprovodit zavedení systému cen uhlíku za budovy (vytápění) 
a silniční dopravu a řešit sociální dopady, které mohou z 
tohoto systému plynout. Tento systém stanovení cen uhlíku 
je známý jako ETS, pro budovy a silniční dopravu je pak také 
známý jako ETS2.

Cílem SKF je podporovat zranitelné domácnosti 
prostřednictvím přímé příjmové podpory (dle potřeby) a 
financovat opatření a investice, které domácnostem pomohou 
snižovat emise z dopravy a budov dlouhodobě (aby se cenám 
uhlíku zcela vyhnuly). 

Pro financování SKF se v počátku předpokládá, že rozpočet 
pro fond poskytne vyhrazený podíl (72,2 mld. EUR) z 
příjmů ETS2. Členské státy by pak měly zpracovat sociální 
plány pro klimatická opatření, které stanoví, jaké druhy 
opatření a investic – a také jakoukoli přímou příjmovou 
podporu – plánují, a jakmile dojde ke schválení plánů, 
získají členské státy přístup k fondu. Za každé euro, které 
členský stát z fondu obdrží, by měl poskytnout jedno euro ze 
svého vnitrostátního rozpočtu jako „spolufinancování“, což 
znamená, že celkové výdaje přímo využité díky SKF by měly 
být ve výši 144,4 mld. EUR.

Z aktivit, které lze financovat, by měly být podpořeny 
především zranitelné domácnosti, mikropodniky21 a uživatelé 
dopravy včetně:

• Zlepšování energetické účinnosti budov
• Dekarbonizace vytápění a chlazení budov včetně integrace 

energie z obnovitelných zdrojů
• Podpory lepšího přístupu k mobilitě a přepravě s nulovými 

nebo nízkými emisemi

Předpokládá se, že podpora z SKF začne v roce 2025 
(přestože postoje Evropského parlamentu a Rady ohledně 
data zahájení jsou odlišné).
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JAKÉ JSOU PŘI POROVNÁNÍ POSTOJE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY?

V tabulce níže jsou srovnány postoje Evropského parlamentu a Rady ohledně prvků SFKO. Ve finálně přijatém SFKO bude 
zapotřebí dosáhnout kompromisu.

EVROPSKÝ PARLAMENT RADA EU PŘIPOMÍNKY

Rozpočet

Nejméně 25 % hodnoty příjmů 
ETS2, což znamená navýšení 
rozpočtu pomocí ceny uhlíku.  
Minimální rozpočet je také 
stanoven pro  
roky 2024–2027 na 16,4 mld. 
EUR.

Pevný rozpočet pro roky 2027–
2032 ve výši 59 mld. EUR 

WWF vyzývá, aby byl rozpočet 
SKF navýšen pomocí ceny 
uhlíku a byl roven nejméně 25 
% příjmů ETS2.

Načasování
SKF by měl začít fungovat a 
podporovat domácnosti 3 roky 
před spuštěním ETS2.

SKF by měl začít podporovat 
domácnosti až jakmile dojde ke 
spuštění ETS2.

WWF chce, aby SKF začal 
fungovat alespoň 3 roky před 
ETS2.

Partnerství

Komise by při schvalování 
plánů měla posílit ujednání a 
posoudit konzultaci/angažování 
dotčených stran.

Žádné změny oproti původnímu 
návrhu: žádné posuzování 
partnerství není ke schválení plánů 
zapotřebí, přestože by měly být 
provedeny konzultace.

WWF podporuje posílení 
ujednání o partnerství, aby bylo 
zajištěno, že jsou vzaty v úvahu 
místní okolnosti a potřeby.

Způsobilé 
skupiny

Zranitelné domácnosti, 
uživatelé dopravy a 
mikropodniky

Zranitelné domácnosti, uživatelé 
dopravy a mikropodniky

WWF odmítá rozšíření 
příjemců mimo domácnosti, 
uživatele dopravy a 
mikropodniky

Přímá 
příjmová 
podpora

Mezní přímá příjmová podpora 
do 40 % hodnoty sociálních 
plánů pro klimatická opatření

Mezní příjmová podpora do 35 
% hodnoty sociálních plánů pro 
klimatická opatření

WWF preferuje pečlivý 
dohled na přímou příjmovou 
podporou, nikoli stanovení 
mezních hodnot.

ETS2

Pro domácnosti by měl být 
systém účinný v roce 2029 
a na komerční provozy by se 
měl vztahovat od roku 2027. 
Existuje zde také pevný limit 
ceny uhlíku a zásoby paliv by 
měly pohltit polovinu nákladů 
ceny uhlíku.

Žádná změna oproti původnímu 
návrhu, s výjimkou toho, že ETS2 
by měl být účinný od roku 2027, 
ne 2026, a členské státy se stávající 
cenou uhlíku pro domácnosti 
mohou od ETS2 odstoupit do roku 
2029.

WWF si myslí, že systém 
ETS2 by měl být zaveden 
s pojistkami, jako je např. 
velký SFKO a vzestupný 
cenový koridor pro ochranu 
zranitelných domácností před 
nesnesitelně vysokými cenami 
uhlíku.
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JAK TO BUDE SE SOCIÁLNÍM FONDEM PRO 
KLIMATICKÁ OPATŘENÍ DÁL?
Evropský parlament a Rada budou vyjednávat finální 
kompromis ohledně SKF. Jakmile se na postoji shodnou, SKF 
se stane součástí práva Evropské unie (očekává se polovina 
roku 2023).

Po přijetí SFKO mohou členské státy začít vyvíjet své 
sociální plány pro klimatická opatření. Finální plány spolu 
s aktualizací svých VPEK budou muset předložit do konce 
června 2024.

CO JSOU TO SOCIÁLNÍ PLÁNY PRO KLIMATICKÁ 
OPATŘENÍ A PROČ JSOU RELEVANTNÍ?
Sociální plány pro klimatická opatření stanoví opatření a 
investice, včetně (dle potřeby) přímé příjmové podpory 
domácností, které budou řešit negativní sociální dopady 
transformace – a konkrétně také zavedení ceny uhlíku pro 
vytápění a silniční dopravu – a bránit jim.  

Plány by měly být předkládány spolu s aktualizací VPEK22, 
aby se minimalizovala administrativní zátěž. Rada navrhla 
integrovat Sociální plány pro klimatická opatření a VPEK, 
což by také mohlo posílit synergie a zlepšit koordinaci úsilí 
s cílem vyřešit energetickou chudobu a činnost v oblasti 
klimatu. 

Tyto plány jsou plány na vnitrostátní úrovni. Důraz se však 
klade na potřebu vyvíjet plány v konzultaci s (místními a) 
regionálními úřady, aby bylo zajištěno, že jsou přizpůsobeny 
místním, regionálním a vnitrostátním okolnostem a jsou 
takto zaměřeny. Měly by doplňovat plány spravedlivé 
územní transformace (PSÚT) vyvinuté na lokální úrovni, ne 
je nahrazovat. Právě proto by obce měly o těchto plánech 
vědět a být připraveny do nich přispět, aby bylo zajištěno, 
že podpora dostupná nakonec v rámci plánu odráží i jejich 
konkrétní místní okolnosti. 

Finální verze plánů by měly být předloženy do konce června 
2024. Předpokládá se, že finanční podpora začne v roce 2025, 
to však závisí na dohodě Rady a Evropského parlamentu. 

22	 10leté	VPEK	popisují,	jak	členské	státy	EU	zamýšlení	řešit	energetickou	účinnost,	obnovitelné	zdroje	a	snižování	emisí	skleníkových	plynů.	Pokrývat	by	měly	také	energetickou	
chudobu.

23 ktreadwell@wwf.eu

OSTATNÍ POLITIKY BALÍČKU„FIT FOR 55“

Kromě fondu pro klimatická opatření Evropská komise 
v červenci a prosinci 2021 navrhla revizi mnoha dalších 
nařízení a směrnic v oblasti energetiky a klimatu. Cílem 
těchto revizí je zvyšovat ambice právních předpisů EU v 
oblasti energetiky a klimatu tak, aby bylo zajištěno, že EU 
dosáhne svého právně závazného cíle snížení emisí o 55 % do 
roku 2030. 

Evropský parlament a Rada EU zaujaly svá stanoviska k 
většině legislativních návrhů „Fit for 55“, ačkoli ještě zbývá 
přijmout postoje k omezenému počtu materiálů. Patří sem:

• Směrnice o zdanění energie
• Směrnice o energii z obnovitelných zdrojů (Evropský 

parlament by měl přijmout své stanovisko v září 2022)
• Směrnice o energetické účinnosti

Jakmile Rada EU a Evropský parlament zaujmou své postoje, 
měli by vyjednat společný postoj během procesu známého 
jako „trialogy“. Můžeme očekávat, že většina legislativních 
revizí bude přijata na začátku roku 2023. 

Další informace o jednotlivých materiálech a postojích WWF 
vám poskytne Zuzanna Glowacka nebo Katie Treadwell23.
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PLATFORMA PRO SPRAVEDLIVOU 
TRANSFORMACI EU 
 
Platforma pro spravedlivou transformaci EU je součástí širšího evropského mechanismu 
spravedlivé transformace, který zahrnuje jak finanční, tak technickou pomoc regionům, 
které čelí zvláštním výzvám v důsledku přechodu na klimatickou neutralitu. Platforma 
funguje jako jednotné přístupové místo a asistenční centrum pro země a regiony EU v oblasti 
spravedlivé transformace a poskytuje technickou a poradenskou podporu pro fondy EU, včetně 
příležitostí, příslušných aktualizací právních předpisů nebo odvětvových iniciativ. Platforma 
rovněž podporuje výměnu osvědčených postupů mezi všemi zúčastněnými stranami, a to i 
prostřednictvím pravidelných fyzických a virtuálních setkání. 
 
Platforma pro spravedlivou transformaci EU je součástí širšího evropského mechanismu spravedlivé transformace, který 

zahrnuje jak finanční, tak technickou pomoc regionům, které čelí zvláštním výzvám v důsledku přechodu na klimatickou 

neutralitu. Platforma funguje jako jednotné přístupové místo a asistenční centrum pro země a regiony EU v oblasti spravedlivé 

transformace a poskytuje technickou a poradenskou podporu pro fondy EU, včetně příležitostí, příslušných aktualizací právních 

předpisů nebo odvětvových iniciativ. Platforma rovněž podporuje výměnu osvědčených postupů mezi všemi zúčastněnými 

stranami, a to i prostřednictvím pravidelných fyzických a virtuálních setkání. 

 

Poslední událost platformy EU pro spravedlivou transformaci 

se konala 10.–12. května 2022. Jednalo se o pátou verzi 

platformy. 

 

Příští událost platformy EU pro spravedlivou transformaci 

se bude konat pravděpodobně 24.–26. října 2022. Zúčastnit 

se jí bude pravděpodobně možné osobně i online. Evropská 

komise naznačila, že bude vyhlášena další technická 

pomoc – zaměření se na pomoc regionům při navrhování a 

implementaci projektů spravedlivé transformace.  

 

Kromě zmíněných událostí vytvořila Evropská komise 

pracovní skupiny, které spojují zainteresované organizace 

kolem určitých problémů souvisejících s implementací 

spravedlivé transformace. Tyto pracovní skupiny finalizují 

své výstupy a plánované akce do konce roku a tyto výstupy 

předloží během roku 2023. Obce se mohou do těchto 

pracovních skupin zapojit, přičemž okruhy jsou následovné: 

 

Chemické látky 

Ocel 

Cement 

 

Horizontální strategie zainteresovaných subjektů (soustředí 

se na problémy jako zapojení partnerů do vývoje a 

implementace plánů spravedlivé transformace).
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INICIATIVA PRO UHELNÉ A UHLÍKOVĚ 
INTENZIVNÍ REGIONY 
 
Iniciativa pro uhelné regiony v transformaci byla založena v roce 2017 jako Uhelná platforma 
EU. Nyní tvoří kapitolu v rámci Platformy EU pro spravedlivou transformaci a zaměřuje 
se na pomoc zemím EU a uhelným regionům, které řeší problémy spojené s přechodem na 
nízkouhlíkové hospodářství, a to prostřednictvím propojování zúčastněných stran za účelem 
podpory osvědčených postupů a výměny informací, poskytováním technické pomoci a 
budováním kapacit a poskytováním střediska zdrojů. Jednou ročně se koná každoroční politický 
dialog, jehož cílem je zhodnotit výzvy a pokrok v oblasti transformance v těchto regionech.

24 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/initiative-coal-regions-transition_en

25	 Další	informace	včetně	cílových	regionů	najdete	na	adrese:	https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/initiative-coal-
regions-transition-western-balkans-and-ukraine_en

26	 	Světová	banka,	sekretariát	Energetického	společenství,	Evropská	banka	pro	obnovu	a	rozvoj	(EBRD),	Evropská	investiční	banka	(EIB),	polský	národní	fond	pro	ochranu	životního	
prostředí	a	vodní	hospodářství	(NFOSiGW)	a	Evropské	kolegium	v	Natolinu.

27 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-exchange-programme_en

28 https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-learning-academy_en

29	 Další	informace	včetně	cílových	regionů	najdete	na	adrese:	https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/initiative-coal-
regions-transition-western-balkans-and-ukraine_en

30 https://ec.europa.eu/newsroom/ener/user-subscriptions/2330/create

Úhelná platforma je nyní jednou z „pracovních skupin“ 
v rámci platformy pro spravedlivou transformaci, jelikož 
platforma na ní staví a rozšiřuje ji. Další informace o 
aktivitách lze najít na webové stránce Iniciativy pro uhelné 
regiony v transformaci24.

Kromě uhelné platformy byla v prosinci 2020 spuštěna také 
Iniciativa pro uhelné regiony v transformaci na západním 
Balkáně a Ukrajině25. Jejím cílem je pomoci zemím a 
regionům odklonit se od uhlí směrem k uhlíkově neutrální 
ekonomice a zajistit, aby tato transformace byla spravedlivá. 
17 regionů, na které se tato iniciativa zaměřuje, leží v:

• Bosně a Hercegovině
• Kosovu
• Černé Hoře
• Severní Makedonii
• Srbsku
• Ukrajině

Další podkladové informace: Iniciativa pro uhelné 
regiony v transformaci na západním Balkáně a 
Ukrajině 

Iniciativa pro uhelné regiony v transformaci na západním 
Balkáně a Ukrajině je organizována Evropskou komisí 
ve spolupráci s 6 partnery26. Jejím cílem je poskytovat 
prostor pro usnadnění celoregionálního dialogu ohledně 
transformace z uhlí mezi více zainteresovanými subjekty 

a posilovat vztahy mezi uhelnými regiony na západním 
Balkáně a na Ukrajině a jejich protějšky v EU prostřednictvím 
výměnného meziregionálního programu. 

S cílem posilovat vztahy mezi uhelnými regiony Evropská 
komise spustila výměnný program mezi uhelnými regiony27. 
Bylo vybráno 14 delegací, které se během roku 2022 zúčastní 
6 výměn. První tři výměny odstartoval v dubnu 2022 a 
ostatní by měly být spuštěny koncem července, pokud k nim 
již nedošlo.

Kromě toho iniciativa zahrnuje také Vzdělávací akademii 
pro uhelné regiony28, která pomáhá řešit mezery v kapacitě, 
což vytváří překážky spravedlivé transformace regionů 
na západním Balkáně a Ukrajině. Ta funguje primárně 
prostřednictvím e-learningových kurzů a materiálů. K 
dispozici je online dotazník v 8 jazycích, jehož cílem je 
pomoci připravovat kurzy na míru tak, aby bylo zajištěno 
co nejlepší pochopení a řešení potřeb zainteresovaných 
subjektů.

Další podkladové informace k iniciativě pro uhelné regiony 
v transformaci na západním Balkáně a Ukrajině najdete 
na vyhrazeném webu29.  Podporovat budování vztahů mezi 
uhelnými regiony na západním Balkáně a Ukrajině a jejich 
protějšky v EU prostřednictvím výměnných programů mezi 
uhelnými regiony Chcete-li se na sekretariát obrátit, využijte 
e-mailovou adresu secretariatWBUA@coalregions.eu a 
neváhejte se také přihlásit k odběru newsletteru30.
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VÁLKA NA UKRAJINĚ A REPOWEREU

31 zglowacka@wwf.pl 

Válka na Ukrajině měla a má pro evropské 
zdroje energie nedozírné následky. Ceny energií 
stoupají od roku 2021 a od začátku války ještě 
dále prudce vzrostly v důsledku kombinace sankcí 
na ruská fosilní paliva, reálného úbytku dodávek 
fosilních paliv z Ruska a obav z dalšího odstřihnutí 
dodávek. Kromě hrozby, kterou fosilní paliva 
představují pro energetickou bezpečnost tak 
válka ještě podtrhla zásadní riziko jejich cenové 
volatility.

Národní vlády a EU veřejně uznali nutnost 
opuštění fosilních paliv, a to nejen kvůli klimatu, 
ale také z důvodů energetické bezpečnosti. 
Opatření na úsporu energie a investice do 
obnovitelných zdrojů mohou poskytnout – a 
budou poskytovat – suverénní, bezpečná a cenově 
dostupná energetická řešení. 

Evropská komise proto v květnu 2022 představila 
plán známý pod názvem RePowerEU zaměřený 
na rychlé snížení podílu ruských fosilních paliv 
v energetickém mixu EU.  Z pohledu WWF 
tento plán obsahuje množství dobrých návrhů 
v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů. Mezi podrobnosti jsou však také ukryté 
jisté problémové oblasti, které hrozí podkopat 
transformaci EU na 100% obnovitelný a k 
životnímu prostředí šetrný energetický systém. 

Příkladem některých pozitivních opatření v plánu 
jsou:

• Zavedení povinných instalací solárních panelů 
na střechy

• Snížení byrokracie a urychlení povolení 
projektů zaměřených na obnovitelné zdroje 
energie

• Urychlení rozšíření tepelných čerpadel
• Zvýšení cíle EU pro energii z obnovitelných 

zdrojů na 45 % generované energie do roku 
2030 oproti původním 40 % navrhovaným v 
červnu 2021

Evropská komise navrhuje mobilizovat 300 mld. 
EUR především z již existujícího Fondu obnovy 
k financování potřebných investic. WWF však 
má značné obavy ohledně návrhu poskytnout 
další finanční podporu prostřednictvím aukcí 
dodatečných povolenek v rámci ETS, jelikož to by 
mohlo vést k tomu, že EU nesplní své klimatické 
cíle. Uvedení nových povolenek na trh zároveň 
sníží cenu uhlíku, čímž budou škodlivé znečišťující 

způsoby výroby energie hospodárnější a současně 
se sníží výnosy generované systémem ETS 
(výnosy, které by měly být použity na podporu 
transformace ke klimatické neutralitě).

Úpravy stávajících směrnic, jako je například 
směrnice o energii z obnovitelných zdrojů 
a směrnice o energetické účinnosti, budou 
vyjednávány jako součást stávajících revizí během 
„trialogů“ mezi Radou a Evropským parlamentem 
a měly by být rychle přijaty (očekává se začátek 
roku 2023).

Nejvýznamnějším vývojem pro obce je to, že pro 
přístup k podpoře EU dostupné na implementací 
plánu musejí členské státy připravit (a nechat 
schválit) kapitoly RePowerEU do svých národních 
plánů pro oživení a odolnost (POO). 

Tyto nové kapitoly by se měly soustředit na 
urychlení transformace na obnovitelné zdroje 
energie a posilování energetické účinnosti. Měly 
by poskytovat nezbytný rámec pro zajištění 
co nejspěšnější mobilizace investic a reforem 
posilujících energetickou odolnost EU. POO byly 
vyvinuty a přijaty v rámci obnovy po pandemii 
COVIDu a stanovují reformy a investice, které 
mají být implementovány do konce roku 2026.

Při přípravě svých kapitol RePowerEU je po 
členských státech vyžadováno, aby konzultovaly 
zainteresované subjekty a zapojily je do 
přípravy návrhu, implementace a monitorování 
jakýchkoli nových či revidovaných opatření 
v souladu s vnitrostátními právními rámci, 
a to včas a smysluplně. Patří sem například 
místní a regionální úřady, sociální partneři, 
nevládní organizace a, je-li to relevantní, také 
zainteresované subjekty za zemědělského sektoru.

Členské státy musejí poskytnout shrnutí procesu 
konzultací provedených v souladu s jejich 
vnitrostátními právními rámci, což předchází 
předložení upraveného POO / dodatku. Máte-li 
dojem, že nedošlo k dostatečným konzultacím 
nebo že pohledy zainteresovaných subjektů nebyly 
při přípravě plánu řádně vzaty v potaz, můžete se 
obrátit na Evropskou komisi nebo na svůj kontakt 
ve Fóru starostů.

the European Commission or with your Forum of 
Mayors contacts31.



Přední	strana	obálky:	“Uhlí	=	slepá	ulička”	je	napsáno	na	dnes	již	uzavřené	rychlostní	
silnici	u	Keyenbergu	v	západním	Německu.	Rychlostní	silnice,	stejně	jako	les	Hambach	a	
mnoho	okolních	vesnic,	se	bourá,	aby	uvolnila	místo	pro	rozšíření	hnědouhelného	dolu	
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